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Apresentação

Este é o segundo relatório de sustentabilidade da Whirlpool
Latin America, que informa o desempenho da empresa nas
áreas social, ambiental e econômica em 2009. A partir da
presente edição, o documento deverá ser divulgado anualmente, conforme havíamos informado no relatório anterior.
(Perfil 3.1 e 3.3)
A exemplo da versão 2007/2008, esta segunda edição do relatório das operações latino-americanas da Whirlpool foi elaborada com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI), o mais avançado padrão de referência em relato de
sustentabilidade. O padrão GRI é o mais aceito internacionalmente, pois proporciona a comparabilidade entre as empresas que respondem aos seus indicadores e contribui para a
gestão de sustentabilidade nas organizações. (Perfil 3.2)
O conteúdo desta publicação, que apresenta a evolução das
práticas descritas no relatório anterior e projeta as perspectivas para 2010, foi gerado a partir de entrevistas com colaboradores da empresa. Os temas mais importantes foram
elencados por meio de um workshop interno e de pesquisas
com o Grupo de Gestores da Sustentabilidade. Formado por
colaboradores de todas as áreas da companhia, esse grupo se
dedica a inserir as práticas e os conceitos de sustentabilidade
nas operações da Whirlpool.
Como no relato 2007/2008, os temas de
maior interesse foram:
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Econômico
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Diversidade e igualdade de oportunidades
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Perfil
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Nome da empresa: Whirlpool Latin America (Perfil 2.1)
• Empregados diretos, contratados e estagiários
em dezembro de 2009: 14.057 (Perfil 2.8)
• Unidades operacionais: (veja mapa)
Centro administrativo: São Paulo (SP) (01)

res de água e comercializa fornos elétricos, climatizadores, depuradores de ar e aspiradores de pó. As marcas da empresa
comercializadas no Brasil são Brastemp, Consul e KitchenAid.
Nos países atendidos pela LAR International são comercializadas as seguintes marcas: Jenn-Air, Consul, KitchenAid, Eslabon
de Lujo, Whirlpool, Acros e Maytag (Perfil 2.2)
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Centros de distribuição: São Paulo (SP) (01),
Jaboatão dos Guararapes (PE) (02) e Argentina (06)
Fábricas: Manaus (AM) (03), Rio Claro (SP) (04)
e Joinville (SC) (05)
Centros de tecnologia: Manaus (AM) (03), Rio Claro (SP) (04) e
Joinville (SC) (05) (Perfil 2.4)
• Escritórios em países da América Latina (LAR International):
Argentina (06), Chile (07), Colômbia (08), Equador (09),
Guatemala (10), Peru (11) e Porto Rico (12). A sede administrativa
da LAR International fica em Miami (EUA) (13). (Perfil 2.5)
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A Whirlpool S.A. surgiu em maio de 2006, quando a Empresa
Brasileira de Compressores S.A. (Embraco) e a Multibrás S.A. Eletrodomésticos fundiram suas operações em uma única empresa,
tornando-se uma das maiores empresas exportadoras do Brasil.
O escopo deste relatório não inclui as operações da Embraco.
(Perfil 2.3, 2.6, 3.6, 3.7 e 3.8)
• Início das operações no Brasil: 1945
• Produtos e marcas: A Whirlpool Latin America fabrica refrigeradores, freezers, fogões, lavadoras e secadoras de roupa,
lava-louças, micro-ondas, condicionadores de ar e purificado-
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Este relatório foi impresso em papel certificado, o que assegura sua produção a
partir de madeira proveniente de florestas com manejo sustentável.
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• Organização da empresa: A Whirlpool Latin America é o negócio de eletrodomésticos controlado pela Whirlpool S.A., empresa de capital aberto com ações negociadas na BM&FBovespa.
Suas operações englobam suas atividades no Brasil (fábricas, escritórios, centros de tecnologia, rede autorizada e distribuição)
e na LAR International, que compreende os países da América
Latina e Caribe (exceto o México). A Whirlpool S.A. é uma subsidiária da Whirlpool Corporation, maior fabricante mundial de
eletrodomésticos.
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Centro Administrativo – São Paulo
Edifício Plaza Centenário
Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar - Brooklin
04578-000 – São Paulo – SP
Telefone: 55-11-3787-6100

Whirlpool Chile Ltda.
Endereço: Alcantara 44, - piso 7 - Las Condes - Santiago do Chile
CEP: 755000
Telefone: 0056-2-753-2630

Centro de Distribuição – Jaboatão dos Guararapes
Av. Eixo da Integração, 533, Bloco D – Muribeca
54360-000 – Jaboatão dos Guararapes – PE
Telefone: 55-81-2127-7700

Whirlpool Colômbia
Calle 72 # 8 -56 Piso 10
A.A. 241312
Bogotá, D.C. Colombia
Telefone: 01-8000-112-365

Joinville
Rua Dona Francisca, 7.200 – Distrito Industrial
89219-900 – Joinville – SC
Telefone: 55-47-3803-4000

Whirlpool Ecuador
Av las Americas - Eliodoro Arboleda
Edificio Las Americas Piso 3 Oficina 301
Telefone: 571- 489-2121 Ext 3500

Manaus – Whirlpool Eletrodomésticos AM
Estrada Torquato Tapajós, 7.500, Km 12 – Colônia Terra Nova
69093-415 – Manaus – AM
Telefone: 55-92-3301-8500

Whirlpool Guatemala
Endereço: Torre Sol, Nivel 12 12C & 12D - Guatemala City, Guatemala
CEP: 01011
Telefone: 502-2326-7272

Rio Claro
Avenida 80A, 777 – Distrito Industrial
13506-095 – Rio Claro – SP
Telefone: 55-19-2111-9100

Whirlpool Peru
Endereço: Av. Benavides No. 1890 - Miraflores, Lima Perú
CEP: 4469604
Telefone: 5-11-242-6753

São Paulo – USP
Brastemp Utilidades Domésticas Ltda – Compra Certa
Rua Olímpia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília
04183-901 – São Paulo – SP
Telefone: 55-11-3566-1000

Whirlpool Porto Rico
Carretera 177km 8.1 Minillas, Industrial Park
Bayamon - PR 955 - Puerto Rico
Tel.: 1-877-629-8243

Whirlpool Argentina S.A.
Endereço: Av. Int Crovara, 2.550 - Tablada Pcia de Buenos Aires, Argentina
CEP: 1766
Telefone: 0054-11-4480-7100

Miami
5301 Blue Lagoon Drive # 700
Miami - FL 33126
Telefone: 305-593-6486
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Mensagem do presidente

Inovação em todos os lares,
liderança em todos os lugares
Como líder de mercado, a Whirlpool Latin America sente-se impelida a protagonizar a busca
pela sustentabilidade. E os resultados obtidos em 2009, apesar da turbulência econômica,
nos dão uma certeza para 2010: devemos – e vamos – continuar investindo

Podemos afirmar com satisfação: superamos os desafios de
2009 com qualidade.
Apesar do cenário de incertezas causado pela crise econômica
global, o ano foi o melhor de nossa trajetória no Brasil, o maior
mercado da Whirlpool Latin America. Obtivemos recordes em
muitos de nossos indicadores de desempenho, como vendas,
produção e participação de mercado. A despeito do recuo de
5,3% no nível de emprego da indústria brasileira, o quadro de
funcionários da operação de eletrodomésticos fechou 2009
com cerca de 1,5 mil colaboradores a mais do que em 2008 (o
que representou um aumento de 10,7% no quadro funcional).
É certo que a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a linha branca – que inclui geladeiras, fogões, tanquinhos e máquinas de lavar –, adotada pelo governo federal do
Brasil em abril de 2009, ajudou a manter nosso setor aquecido.
Por outro lado, nossas operações nos demais países da América Latina, representadas pelos escritórios da LAR International,
tiveram um ano muito difícil e desafiador devido à retração do
mercado. Mas, felizmente, nossas lideranças fizeram uma boa
leitura da situação e replanejaram a atuação da empresa de
forma rápida, eficiente e sustentável. Com o fim do pior momento da crise, a Whirlpool ficou bem posicionada no mercado latino-americano para enfrentar 2010 e os próximos anos.
(Perfil 1.1 e 1.2)

Também avançamos na integração da sustentabilidade à
condução de nossos negócios. Temos nos dedicado a ampliar, semana a semana, mês a mês, o rigor com que tratamos nossas métricas de desempenho social e ambiental,
colocando o tema no mesmo patamar de importância dos
aspectos financeiros do negócio. E essa é uma ambição que
se concretiza cada vez mais por meio de nossas práticas: a
influência das metas de sustentabilidade na remuneração
variável dos executivos é prova dessa firmeza de propósito.
Outro reflexo desse comprometimento foi a decisão de,
apesar da dimensão da crise financeira e da queda no volume de vendas registrada no primeiro trimestre de 2009
– de aproximadamente 4% em relação ao mesmo período de 2008 –, não recuar em nenhum dos nossos projetos
sociais. Nós os mantivemos, pois é nessas horas que eles
se fazem mais necessários. Por exemplo, os investimentos
no Instituto Consulado da Mulher – ação social da marca
Consul – somaram R$ 3,4 milhões. Ampliamos ainda nosso investimento em proteção ambiental, que saltou de
R$ 3 milhões em 2008 para R$ 5,1 milhões em 2009.
Em 2010, vamos continuar investindo. Isso representa
uma destinação de recursos para as áreas de pesquisa,
desenvolvimento, inovação, sustentabilidade, marcas e
engenharia. Esses investimentos permitirão fomentar o

José A. Drummond Jr. Presidente Whirlpool Latin America

Em 2009, atingimos os melhores
resultados da história da
empresa no Brasil
crescimento de nossas principais áreas de atuação e também possibilitarão o avanço e a busca pela liderança em
outros segmentos.
Como líder de mercado, a Whirlpool Latin America sente-se
impelida a ser protagonista na busca pela sustentabilidade,
o que abrange a preocupação em incluir os consumidores
de todas as camadas sociais. Nos últimos anos, a ascensão
econômica de 30 milhões de brasileiros foi um divisor de
águas, relacionando a conquista da cidadania também ao
acesso ao mercado de consumo.
Na Whirlpool, a inovação é parte do negócio e nosso desafio tem sido inovar para alcançar um número crescente
de pessoas, oferecendo soluções cada vez mais eficientes para o uso dos recursos naturais. Buscamos atingir
um estágio em que a sustentabilidade não seja um foco
de atenção, mas esteja totalmente integrada à maneira
como pensamos e conduzimos a companhia. Queremos,
enfim, que nossos públicos percebam em nossos produtos
valores que contribuam para uma vida mais sustentável.
(Perfil 4.5, 4.9 e 4.10)
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Visão de sustentabilidade
08 Visão, missão e valores

Nossas Referências – TNS, Pacto Global e Carta da Terra

09 Gestão da sustentabilidade

Inovação – Competência estratégica

Para atender seus consumidores com ética, inovação
e respeito ao meio ambiente, a Whirlpool possui uma
política de sustentabilidade que permeia tanto a
fabricação de seus eletrodomésticos quanto as relações
da empresa com seus públicos de interesse.
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Inovar é

mudar velhos hábitos.
Fabricar o primeiro fogão* a gás

com opção de cozimento a vapor do mundo,

que, além de possibilitar

o preparo de pratos mais saudáveis, possui
um timer que ajuda a reduzir o consumo de gás.
* Fogão Brastemp Gourmand com Vapor
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Visão de sustentabilidade

Escritório da Whirlpool Latin America em São Paulo

A atuação da Whirlpool Latin America se pauta pelo atendimento às necessidades de seus consumidores com ética, inovação
e transparência, oferecendo produtos e negócios com reduzido
impacto ambiental. A diminuição do consumo de energia elétrica, gás, água e até mesmo de insumos, além da mitigação dos
impactos sobre o meio ambiente, são características levadas em
conta no desenvolvimento dos produtos da empresa – da fase de
elaboração dos projetos até seu lançamento.
Desde que desenvolveu sua visão de sustentabilidade, em 2004,
a Whirlpool enfrenta o desafio diário de fazer o tema permear
cada vez mais a rotina de seus colaboradores, de modo que ele
se transforme em parte indissociável da gestão da companhia.
Uma das respostas da empresa para esse desafio foi o estabelecimento de metas de sustentabilidade para seus executivos.
O desempenho das lideranças com relação a esses objetivos
recebe um grande destaque, sendo um quesito avaliado mensalmente. Desde 2008, o grau de cumprimento das metas de
sustentabilidade também gera impacto sobre o valor da remuneração variável desses executivos. A partir de 2010, essas
avaliações serão mensais.
Como o trabalho orientado pelo cumprimento de metas de
desempenho, sempre em evolução de ano para ano, faz par-

te da cultura interna da Whirlpool Latin America, os esforços
relacionados à sustentabilidade são absorvidos com mais facilidade, efetivando-se assim como mais um item da agenda da
companhia. O próximo desafio da empresa é conscientizar os
colaboradores de todos os níveis hierárquicos sobre a importância do tema. (Perfil 1.2)
A Whirlpool tem trabalhado em busca da sustentabilidade de
forma cada vez mais focada e planejada, utilizando compromissos e outras iniciativas externas como referência, como
The Natural Step (TNS), o Pacto Global e a Carta da Terra.A
partir de 2008, a empresa também passou a adotar a metodologia da Global Reporting Initiative (GRI) para reporte de
sua atuação em sustentabilidade (leia mais no capítulo Sobre
o relatório).
As quatro condições sistêmicas do The Natural Step (veja box
na página 7) formaram uma base conceitual sólida para a
elaboração da visão de sustentabilidade da Whirlpool Latin
America. Essa visão, por sua vez, dá suporte à construção das
políticas de sustentabilidade da empresa, que norteiam cinco
objetivos estratégicos. (Perfil 4.12)
A partir desses objetivos, a empresa define as práticas a serem adotadas, conforme a tabela a seguir:
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Objetivos estratégicos

Exemplos de práticas existentes e potenciais

Neutralidade de carbono

Promover a redução do consumo de energia e privilegiar as energias renováveis em
operações, produtos e qualquer outra atividade.

Ausência de substâncias nocivas

Controlar, reduzir e eliminar substâncias nocivas nas operações e nos produtos.

Uso sustentável da água ao longo do ciclo de vida dos produtos

Consumir menos água, especialmente de fontes sujeitas a um maior impacto
ambiental, incluindo neste tópico não só as operações, mas também os produtos
lançados no mercado.

Equidade social

Promover a ética e os direitos humanos na cadeia de valor, no relacionamento com
a comunidade e no desenvolvimento de tecnologias limpas acessíveis à população
pertencente à “base da pirâmide”.

Zero resíduo

Utilizar matéria-prima reciclável na fabricação dos produtos e recolher as
embalagens para reduzir o volume de resíduos pós-consumo.

As condições sistêmicas do The Natural
Step (TNS) fundamentam a política de
sustentabilidade da Whirlpool
Esse processo, que traduz as condições sistêmicas nas práticas adotadas pela empresa, pode ser mais bem representado
pelo diagrama a seguir:

Referência
fundamental
TNS

Visão de
Sustentabilidade

Política de
Sustentabilidade

Objetivos
Estratégicos

Práticas
existentes e
potenciais
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Visão de sustentabilidade

Colaboradores e
fornecedores alinhados
aos ideais da empresa

Para a Whirlpool, não basta centrar seus esforços apenas no
desenvolvimento de produtos. A empresa procura – aproveitando-se de sua posição de líder de mercado – dar início a
movimentos de responsabilidade socioambiental mais amplos, influenciando outras companhias do setor em que atua
e órgãos responsáveis pela definição de políticas públicas.

Visão, Missão e Valores
Faz parte da missão e da visão da Whirlpool Latin America a
criação de um relacionamento sustentável com o consumidor,
baseado na confiança e na qualidade dos produtos oferecidos
pela empresa. Para transformar esses conceitos em práticas,
a empresa considera fundamental a identificação de seus colaboradores e fornecedores com tais ideais e com os cinco
valores corporativos – Respeito, Integridade, Diversidade e
Inclusão, Trabalho em Equipe e Espírito de Vitória.
Para reforçar esse processo de identificação com seus valores,
a Whirlpool realiza um trabalho de conscientização e orientação para todos os colaboradores por meio do programa Vivendo Valores. A próxima etapa da iniciativa, prevista para ser
implementada em 2010, expandirá a abordagem dos valores
e incluirá o tema sustentabilidade no escopo.
A atuação da Whirlpool na área de sustentabilidade já é uma referência de mercado, mas ainda há muito espaço para reforçar
o tema com o público interno. (Perfil 4.8)
VISÃO
Em todos os lares... Em todos os lugares, com orgulho,
paixão e performance.
MISSÃO
Todos nós, apaixonadamente, criando consumidores
leais por toda a vida.

Nossas referências

The Natural Step (TNS), Pacto Global
e Carta da Terra (Perfil 4.12)
The Natural Step (TNS)
The Natural Step é uma organização não governamental sediada na
Suécia e dedicada a auxiliar as empresas a traçarem estratégias para
o desenvolvimento sustentável. A base de seu trabalho são os quatro
princípios que norteiam a política de sustentabilidade da Whirlpool.
Esses princípios afirmam que, numa sociedade sustentável, a natureza
não está sujeita ao aumento sistemático de:
– Concentrações de substâncias extraídas da crosta terrestre;
– Concentrações de substâncias produzidas pela sociedade;
– Degradação por meios físicos.
O quarto princípio estabelece que:
– Pessoas não são submetidas a condições que sistematicamente
minem a sua capacidade de satisfazer as suas necessidades.

Pacto Global
Iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU) voltada para o
setor empresarial. Também é estruturada em princípios derivados
da Declaração Universal dos Direitos Humanos, da Declaração da
Organização Internacional do Trabalho (OIT) sobre Princípios e
Direitos Fundamentais no Trabalho, da Declaração do Rio sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção. São dez itens relacionados a direitos trabalhistas e
humanos, proteção ao meio ambiente e medidas anticorrupção.
Princípios de Direitos Humanos
1. Respeitar e proteger os direitos humanos;
2. Impedir violações de direitos humanos;
Princípios de Direitos do Trabalho
3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;
4. Abolir o trabalho forçado;
5. Abolir o trabalho infantil;
6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;
Princípios de Proteção Ambiental
7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8. Promover a responsabilidade ambiental;
9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente;
Princípio contra a Corrupção
10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão
e propina.

Carta da Terra
Documento idealizado pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento das Nações Unidas em 1987, é apoiado por milhares
de organizações do mundo, entre elas a Whirlpool. A Carta da Terra
conta com 16 princípios éticos, agrupados em quatro grandes grupos:
– Respeitar e cuidar da comunidade de vida;
– Integridade ecológica;
– Justiça social e econômica;
– Democracia, não-violência e paz.
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Gestão de
sustentabilidade
calcada em uma
agenda de
metas anuais

VALORES
Respeito
Integridade
Diversidade e Inclusão
Trabalho em Equipe
Espírito de Vitória

Gestão da sustentabilidade
Assim como em todas as suas práticas de gestão, a gestão da
sustentabilidade da Whirlpool Latin America obedece ao padrão de metas anuais.
Em 2009, a Whirlpool fixou uma agenda de metas de sustentabilidade para 2010 e 2011. As metas foram acordadas entre a área corporativa de sustentabilidade e as outras áreas
da empresa após reuniões que identificaram os projetos em
andamento e as perspectivas de avanço. O resultado desses
encontros foi o levantamento de aproximadamente 37 macroiniciativas, posteriormente desdobradas em 100 metas
departamentais.
A agenda de metas de sustentabilidade da Whirlpool está
dividida em cinco grupos de atuação:
– Redução de resíduos;
– Equidade social;

A Whirlpool trabalha para garantir o
descarte adequado de resíduos e rejeitos

– Uso sustentável de água;
– Redução das emissões de carbono;
– Redução de substâncias nocivas no processo de produção
e nos produtos.
Os detalhes referentes a cada um desses grupos estão no capítulo Quadro-Resumo de Resultados e Metas, na página 28.
Internamente, os dados referentes aos avanços nas metas de
sustentabilidade são enviados para a área de Sustentabilidade
da empresa, que consolida as informações.
Apesar de as metas de sustentabilidade terem peso na avaliação de desempenho dos executivos – medida que já havia
sido aplicada em 2008 –, a Whirlpool sabe que essa exigência
não é o fator principal para a real incorporação dos valores
de sustentabilidade. É cada vez mais clara a necessidade de
uma contínua atividade de conscientização interna, incluindo
todos os níveis hierárquicos de forma a auxiliar todos os colaboradores e parceiros de negócio a compreender ainda mais
a importância desse tema para a empresa. (Perfil 1.2)

Inovação – Competência estratégica
A Whirlpool define um produto como inovador após a análise de seu Comitê de Inovação, conhecido como I-Board.
O comitê é formado por representantes internos das áreas
de marketing, desenvolvimento de produto, design e novos
negócios. Em suas avaliações, o I-Board considera como
inovação um produto ou negócio que entregue uma solução única e estimulante para os consumidores e gerem valor para os acionistas.
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Visão de sustentabilidade

A Whirlpool participa do programa de troca de refrigeradores
patrocinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel)
Ter 25% do faturamento proveniente da
venda de produtos inovadores é uma das
metas da Whirlpool

Para a Whirlpool, a inovação inserida em seus produtos não
é apenas sinônimo de tecnologia de ponta. A abordagem
humanística também é muito valorizada: é importante que
o consumidor se sinta à vontade utilizando os produtos da
companhia e que os eletrodomésticos tenham, por sua vez,
impactos mínimos sobre o meio ambiente. Foi esse ponto de
vista humanista que levou à criação da linha Brastemp Independente, iniciativa pioneira no mundo e cujos produtos passam por atualizações constantes para garantir a acessibilidade
(leia mais sobre a linha Brastemp Independente na página 21).

Inovação voltada para a
redução de impactos sobre o
meio ambiente e o bem-estar
do consumidor
A ideia dessa linha surgiu a partir da constatação de que 12%
da população brasileira possui alguma restrição ou deficiência
física (fonte: Ibope). O envolvimento da companhia com as
dificuldades dessas pessoas levou colaboradores da área de
design e inovação a acompanhar a rotina de alguns cadeirantes e deficientes visuais e auditivos em suas residências para
verificar os obstáculos enfrentados por esse público no manuseio de eletrodomésticos. (Perfil 1.2)
A relevância do assunto é tanta que, em 2009, a Whirlpool

começou um trabalho de pesquisa e desenvolvimento com
foco em design universal. O objetivo desse estudo é desenvolver teorias, princípios e soluções para possibilitar que todos utilizem, até o ponto que lhes seja possível, as mesmas
soluções físicas para determinado produto ou ambiente. Design universal opõe-se, ideológica e politicamente, a todas
as soluções especializadas, desnecessárias e estigmatizantes,
quer elas se destinem a pessoas com incapacidades ou a outros grupos da população. Status, tratamento e mérito iguais
são conceitos-chave dessa visão. O programa de design universal, batizado de Projeto Freedom, foi viabilizado por meio
de uma parceria com a Finep (Financiadora de Estudos e
Projetos, agência pública vinculada ao Ministério da Ciência
e Tecnologia) e tem como objetivo desenvolver tecnologias
que aprimorem a interação do usuário portador de deficiência com os produtos. (EC4)
As duas iniciativas são exemplos de como a Whirlpool desenvolve aspectos inovadores para seus produtos, considerando,
além dos critérios já mencionados, o ganho de conhecimento,
a inteligência e o relacionamento com os consumidores.
A linha Brastemp You – cujos eletrodomésticos personalizáveis
são vendidos por meio do site http://www.brastemp.com.br/
brastempyou/brastemp_you.aspx – também pode ser incluída nessa categoria, já que o acúmulo de conhecimento sobre
as preferências dos consumidores (que podem escolher a disposição interna, a estrutura e as cores de seu produto) é considerado para o desenvolvimento de novos produtos e novas
formas de se relacionar com eles. Os refrigeradores da linha
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Painel de secadora de roupas em braile

A Whirlpool S.A.
foi a maior depositante
de patentes no Brasil
em 2009, com 31
Apesar da crise, a Whirlpool pedidos. E, no mundo,
manteve seu cronograma
foi a única brasileira
de lançamentos: 160 novos
na lista das mil maiores
produtos em 2009
depositantes
Facilite, da marca Consul, são os primeiros frost free de uma
porta do Brasil e também foram criados para atender às necessidades da população de baixa renda. Já a funcionalidade
“nível fácil”, implementada nas lavadoras de roupas, ajuda o
consumidor a determinar a quantidade certa de água e sabão
que deve ser utilizada em cada lavagem.

Apesar das dificuldades enfrentadas pela economia mundial em 2009, a empresa, além de manter seus empregos no
momento mais agudo da crise, não alterou seu cronograma
de lançamentos, mantendo a média registrada em 2008, de
aproximadamente três produtos inéditos por semana.
Para 2010, a Whirlpool estabeleceu como meta ter 25% de seu
faturamento proveniente da venda de produtos inovadores,
que poderão entrar nessa categoria devido às soluções adotadas nos próprios eletrodomésticos ou à forma de realizar negócios. Em 2009, a meta era fazer com que 20% da receita líquida
da empresa viesse de inovações. Esse objetivo foi superado em
3%, fechando o ano de 2009 com 23% da receita da Whirlpool
advinda de produtos ou negócios considerados inovadores.
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17 Código de Conduta para Fornecedores

Envolver colaboradores e fornecedores, buscando o
alinhamento com a Missão, a Visão e os Valores da
companhia, é uma necessidade fundamental para a
inserção da sustentabilidade na rotina da empresa.
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Liderar é ter
100%
de compromisso.

36 kw/h/mês.

Todos os refrigeradores* da Linha Consul são

classe A

em consumo de energia.

* Refrigerador Consul Inox CRM45
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Governança

Organograma
A Whirlpool Latin America faz parte da Whirlpool Corporation,
a maior fabricante mundial de eletrodomésticos. A estrutura
de administração da empresa é composta por uma Presidência – ocupada por José Drummond Jr. desde 2008 – e onze
diretorias, cujo desempenho é avaliado anualmente. Desde
2007, a LAR International, responsável pela comercialização
em países da América Latina e Caribe, está sob a gestão do
presidente da Whirlpool Latin America.
O órgão máximo de governança é o Conselho de Administração, composto por três executivos com mandato de três anos,
sendo que um deles é independente. Entre as atribuições desse
conselho, está a aprovação do orçamento anual, das demonstrações financeiras e da eleição de diretores e auditores, além
de planos relacionados às atividades sociais da Whirlpool.
(Perfil 4.1 e 4.2)
A Whirlpool Latin America avalia constantemente os controles internos de seus processos a fim de adequar-se às exigências da Lei
Sarbanes-Oxley, à qual está submetida a Whirlpool Corporation.
Essa lei determina que as empresas com ações listadas na Bolsa
de Nova York - como a Whirlpool Corporation - devem assegurar
a transparência e a credibilidade de sua administração por meio
de regras internas e mecanismos de auditoria. (Perfil 4.6)
A Whirlpool conta com a assessoria de um grupo responsável pelo acompanhamento de suas metas de sustentabilidade,
composto por gestores de várias áreas da empresa. Ao fim de
2009, o Grupo Focal de Sustentabilidade contava com 29 membros, que elaboram relatórios de desempenho de suas áreas e
os submetem à análise da Presidência. Em 2009, essa equipe
passou por treinamentos sobre princípios de sustentabilidade e TNS (The Natural Step), organização não governamental
dedicada a auxiliar as empresas a traçarem estratégias para o
desenvolvimento sustentável. As capacitações do grupo devem ser mantidas em 2010, abordando temáticas diferentes.
(Perfil 4.7)

Organograma
A área de Sustentabilidade da Whirlpool Latin America está
subordinada ao departamento de Relações Institucionais, comandando por Armando E. Valle Jr.

Presidente

Whirlpool Latin America

José Drummond Jr.

Recursos Humanos,
Serviços e
New Profit Pools

Jurídico
Yolanda C. Leite

Nathalie C. Tessier

Serviços e Peças
Fábio Armaganijan

LAR International,
Finanças e Relações
com Investidores
Enrico Zito

Marketing
Claudia Sender

Manufatura
José Julio Pereira

Desenvolvimento de
Produto e Qualidade

Relações
Institucionais
Armando E. Valle Jr.

Finanças e TI
Sidnei Sanches

LAR International
Antônio J. Gomez

Rogério Martins

Vendas, Logística e
Planejamento

Supply Chain
LAR International
Miguel Etchenique

Sérgio Leme

Suprimentos
Paulo Miri
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Grupo de colaboradores acompanha o
andamento das metas em sustentabilidade

Grupo Focal de Sustentabilidade
Área

Ponto Focal

Comunicação

Luana Suzina

Relações Institucionais

Mariana L. Martins

Sustentabilidade

Ademir Brescansin

Suprimentos

Simone Silva

TI

Fernando Galucci
Flavio Santos Jr.

Viagens

Marcelo Rodrigues

Finanças

Thomas Hawickhorst

Jurídico

Monique L. Leite

Tecnologia de lavanderia

Denilson Fernandes

Tecnologia de cocção

Henrique Gaspari

Tecnologia de refrigeração

Geraldo Thomaz

Tecnologia de condicionadores de ar e micro-ondas

Richard A. Steindorff

Design industrial

Rodrigo G. Dias

Marketing – Estratégia

Juliana H. Fujisawa

Marketing – Marcas Brastemp e Consul

Ana Cecília P. Silva

Negócio Água LAR

Sabrina S. Zanker

Recursos Humanos

Uly C. Guimarães

Manufatura – Joinville

Edemilson L. Silva

Manufatura – Rio Claro

Flavio T. Santos

Manufatura – Manaus

Juvino S. Rodrigues

Segurança

Luiz C. Bonilla

Serviços

Gerson Koezuka

Vendas

Cauê C. Nascimento

Logística

Elisângela C. Souza

LAR International

Pablo D. Borghi

CCOPEX

Sulivan S. Silva

Change Management & Knowledge Management

Paulino T. Hashimoto

Consulado da Mulher

Marina Stern
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Cerca de 10 mil funcionários da Whirlpool
participaram de treinamentos relacionados a questões
de ética, corrupção e lavagem de dinheiro em 2009

Ética
A linha de conduta adotada pela Whirlpool Latin America em
suas operações, negócios e parcerias é regida por seu Código
de Ética, utilizado para enfatizar, entre todos os colaboradores, a importância do alinhamento aos valores da empresa.
O código foi elaborado pela Whirlpool Corporation e se aplica
a todas as subsidiárias da companhia no mundo. Ele orienta
a conduta pessoal, comercial e legal dos colaboradores, oferecendo diretrizes claras sobre a realização de negócios, a
promoção da diversidade, a elaboração de materiais de divulgação, o relacionamento com clientes e fornecedores, o envolvimento com atividades políticas e o tratamento a ser dado
a informações privilegiadas, entre outros temas. (Perfil 4.8)
Cerca de 10 mil pessoas participaram de treinamentos relacionados a questões de ética, corrupção e lavagem de dinheiro na
região da América Latina, realizados de forma presencial ou online, por meio da Whirlpool Virtual University. Todos os novos
admitidos também recebem o treinamento e uma cópia do Código de Ética durante as reuniões de integração, realizadas nas
unidades. As aulas incluem temas como cumprimento de normas antitruste, prevenção contra lavagem de dinheiro, código de
conduta para fornecedores, eventos relacionados a conflitos de
interesses e marcas registradas, entre outros. (HR2) (SO2) (SO3)
A cartilha contendo o Código de Ética da empresa apresenta ainda um capítulo sobre como o colaborador deve apoiar o cumprimento dos princípios éticos. Caso tome conhecimento de alguma violação desse código, o colaborador deve entrar em contato
com seus superiores imediatos e relatar a ocorrência – ou, se
preferir, realizar esse procedimento por meio da Hotline, uma li-

nha telefônica gratuita e com atendimento em português, inglês
e espanhol. As denúncias encaminhadas pelos colaboradores a
esse canal são anônimas e apuradas de forma sigilosa. Em 2009,
por meio da Hotline, foram recebidas 26 denúncias, sendo que
nenhuma delas foi avaliada como grave ou relacionada a casos
de corrupção. Essas denúncias foram analisadas de acordo com
sua natureza pelo Comitê de Ética – formado pelo presidente,
por membros da diretoria e pelas gerências de segurança corporativa e de controles internos – e tratadas com medidas que vão
desde advertência até desligamento. Em 2010, a Whirlpool irá
reforçar a divulgação desse canal, para garantir que, se existirem
casos de desvios éticos, todos sejam reportados. (SO4)
A empresa dispõe de algumas formas para identificar desvios
na prática de seus valores, como uma pesquisa anual, por
meio da qual cada líder com pelo menos três subordinados é
avaliado por sua equipe.
A Whirlpool S.A., como parte da Whirlpool Corporation, cumpre
os requisitos da lei Sarbanes-Oxley (SOX) e mantém documentações de todos os controles internos significativos referentes a seus
relatórios financeiros. A companhia instituiu uma auditoria para
monitorar os controles internos e capacitar anualmente os responsáveis pelo processo da SOX. Em 2009, essa auditoria interna
trabalhou com os responsáveis de cada controle para garantir sua
importância e os impactos na organização. Ao todo, 23 processos
em quatro unidades (USP, Rio Claro, Joinville e CA) estão sujeitos
à revisão – que consiste na documentação de cada processo e no
teste de seus controles – e aos testes da auditoria. Esses processos abrangem todos os temas que têm impacto sobre o relatório
financeiro (como contas a pagar e aquisição de ativos fixos).
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(SO3)
Localidade

Treinamento sobre ética
Número de pessoas treinadas

%*

Treinamento sobre
lavagem de dinheiro
Número de pessoas treinadas

%*

Chile

41

79%

38

73%

Argentina

35

100%

Planejado para 2010

-

10.500

88%

Planejado para 2010

-

Colômbia

Brasil

29

100%

30

100%

Peru

11

100%

13

100%

Miami/Porto Rico

19

100%

41

100%

Guatemala

12

100%

30

100%

10.647

88%

152

96%

TOTAL

*Obs.: O percentual é relacionado à meta referente ao número de funcionários que deveriam passar pelo treinamento e não ao total de funcionários da unidade.

Embraco e Cade anunciam acordo
sobre investigação relativa ao
mercado de compressores no Brasil
Em 30 de setembro de 2009, a Embraco, operação
de compressores da Whirlpool S.A., anunciou
o fechamento de um acordo com o Conselho
Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para
encerrar uma investigação sobre supostas violações
da lei antitruste que regula o mercado brasileiro de
compressores. A empresa fará uma contribuição
de R$ 100 milhões ao Fundo de Defesa dos Direitos
Difusos, em parcelas semestrais durante o período
de cinco anos e meio.
A Whirlpool S.A. e suas subsidiárias mantêm uma
boa reputação em relação à integridade com que
fazem negócios e ao comportamento ético.
A companhia está comprometida com práticas de
concorrência justas e transparentes, e violações de
suas políticas ou das leis locais não são aceitáveis e
não serão toleradas em nenhuma circunstância.
Apesar de o negócio de compressores não fazer
parte do escopo deste relatório, um posicionamento
sobre o caso é importante, pois notícias divulgadas
pela imprensa mencionaram o nome da Whirlpool e
de suas marcas.

Código de Conduta para Fornecedores
O Código de Conduta para fornecedores foi relançado em
2008 como uma precondição para a efetivação de contratos
de fornecimento. Por meio dele, as empresas parceiras concordam em desenvolver seus negócios e operações sem desvios éticos (leia mais sobre fornecedores na página 22).
Em 2009, a Whirlpool aumentou de 70% para 91% a aderência formal ao Código de Conduta por seus fornecedores de
materiais e serviços indiretos, isto é, que não estão presentes nos produtos da companhia. No caso dos fornecedores de
material direto, usado diretamente nos produtos, a adesão se
manteve em 100%. O processo de avaliação da cadeia do aço,
por exemplo, faz parte do Código de Conduta para Fornecedores (leia mais na página 42).
A Whirlpool tomará medidas positivas, tais como inspeções
anunciadas e não anunciadas dos fornecedores para assegurar o cumprimento desse código. Caso se constate o descumprimento das normas acordadas, a Whirlpool irá, dependendo da infração, interromper o relacionamento comercial com
a empresa envolvida. (Perfil 4.8) (HR2)
As denúncias relacionadas a esse tema são recebidas por
meio da Hotline, uma linha de atendimento gratuita. Em
2009, esse canal não recebeu nenhuma denúncia sobre irregularidades em empresas parceiras (consulte a seção Ética
do capítulo Governança). (SO4)
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Engajamento de partes interessadas
23 Valor compartilhado na cadeia produtiva
Instituto Consulado da Mulher

25 Prêmio Whirlpool Inova
26 Supplier’s Day

Empresas pelo Clima
Políticas Públicas

O relacionamento da Whirlpool com suas partes interessadas
(stakeholders) prioriza o respeito e o diálogo, o que proporciona
à companhia o estreitamento das relações e a possibilidade de
aprimorar constantemente seus produtos, práticas e serviços.
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Transformar é
romper barreiras.
Hoje, famílias das classes

B, C e D

já podem consumir

refrigeradores com tecnologia Frost Free a preços

acessíveis.
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Engajamento de partes interessadas

Exposição de produtos da linha Brastemp Independente,
projetada para atender consumidores com deficiência

A Whirlpool Latin America tem como prioridade o desenvolvimento de uma relação transparente com suas partes interessadas (stakeholders), baseada no respeito e no diálogo.
Esse relacionamento é benéfico para todas as partes, já que
a empresa pode aprimorar sua gestão a partir das sugestões
recebidas, e os públicos de interesse podem conhecer mais
sobre produtos, serviços e práticas da Whirlpool.
A companhia também enxerga nesses contatos uma oportunidade de influenciar seus públicos de interesse no que diz respeito à disseminação de seus valores e à adoção de uma conduta
ética e responsável, calcada nos princípios da sustentabilidade.
Para concretizar essa visão, a empresa desenvolveu uma série de
instrumentos e projetos que serão mostrados no decorrer deste
capítulo. (Perfil 4.14, 4.15, 4.16 e 4.17)
Para a Whirlpool, seus principais públicos de interesse são:
Colaboradores
Os profissionais da Whirlpool têm acesso a programas de treinamento (como a Escola de Líderes, a Escola de Manufatura, o Plano de Carreira Horista e os programas de educação corporativa)
e a ferramentas de avaliação profissional (Talent Pool – Avaliação
de Potencial e Programa de Monitoramento de Performance –
PMP). A Whirlpool também realiza pesquisas de comprometimento e de clima corporativo, além de promover a diversidade
em seu quadro funcional e de oferecer oportunidades de desenvolvimento profissional a todos os seus colaboradores. Para recém-formados, a empresa mantém o Programa de Trainees, que
em 2009 contou com 14 participantes. (LA11) (Forma de gestão
de desempenho social – práticas trabalhistas)

Pesquisa de Clima e Pesquisa
de Engajamento (Perfil 4.17)
Para medir os reflexos de suas políticas no
comprometimento e bem-estar de seu público interno,
a Whirlpool realiza duas pesquisas complementares.
A Pesquisa de Clima abrange 100% dos colaboradores
e é realizada a cada dois anos na região da América
Latina. O último levantamento ocorreu em 2008 e a
meta da companhia é dar início à edição de 2010 em
agosto, abrangendo toda a população mensalista e
horista da Whirlpool.
A Pesquisa de Engajamento, por sua vez, é realizada
anualmente em todos os países onde a Whirlpool
Corporation mantém suas operações e avalia o
engajamento de todos os mensalistas em relação aos
valores mundiais da companhia. Em 2009, a região
da América Latina registrou 80% de engajamento,
superando os resultados do ano anterior, de 75%.
Para a Whirlpool, os resultados dessas pesquisas
trazem informações essenciais para a promoção
de melhorias de processos e da gestão de pessoas.
As últimas pesquisas apontaram oportunidades de
aprimoramento nos processos de comunicação e
feedback e, devido à importância estratégica dos
temas, essas competências foram formatadas para
compor a matriz da Escola de Líderes.
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Consumidores
Além de buscar continuamente o lançamento de eletrodomésticos mais econômicos, ecológicos e energeticamente eficientes, a companhia comercializa uma linha especial de produtos,
batizada de Brastemp Independente, para atender os consumidores com deficiência auditiva, visual ou física. A iniciativa
contempla um conjunto de soluções, informações e adaptações para que esses consumidores possam utilizar essa linha
de produtos e seus serviços com independência e segurança.

Outra iniciativa da Whirlpool relacionada aos consumidores é
o lançamento de produtos acessíveis a todas as camadas da
população. Bons exemplos dessa política são os refrigeradores da linha Facilite, da marca Consul, os primeiros frost free
de uma porta do Brasil – que têm preço reduzido –, e o purificador de água Brastemp – que trouxe um novo modelo de
comercialização, pois é alugado pelos consumidores e oferece
assistência técnica responsável pelo seu descarte.

Satisfação dos consumidores (PR5)
O atendimento ao consumidor é um assunto que vem
adquirindo importância cada vez maior na lista de prioridades
da Whirlpool Latin America. Uma das provas disso foi a
criação, em 2009, da nova Diretoria de Serviços e Peças,
que engloba as áreas de maior interface com o consumidor,
ampliando assim o foco para tudo que diz respeito a essa
parte interessada.
Atualmente, a área de Serviços da Whirlpool Latin America
conta com cerca de 4.500 profissionais diretos e indiretos
– incluindo técnicos da rede autorizada e atendentes do
SAC e do call center. O objetivo da rede de serviços da
empresa é auxiliar os consumidores sempre que necessário e
compreender seus desejos e expectativas, ponto fundamental
para a manutenção da credibilidade das marcas. Entre os
resultados alcançados por esse trabalho, está a redução
do índice de reclamações no SAC nos últimos quatro anos.
Além dos autorizados, o contato com o consumidor é feito
principalmente pelo call center, que conta com uma equipe de
350 operadores e atende em média 180 mil ligações por mês
de diferentes naturezas, como informações sobre produtos,
agendamento de visitas, dúvidas e reclamações.
Para medir a percepção dos consumidores em relação à
qualidade dos serviços da Whirlpool, a companhia utiliza o
indicador Customer Value Added (CVA), que inclui avaliações
relacionadas à experiência de reparo dos produtos. O
resultado dessa classificação é dividido em uma escala
crescente de satisfação, que conta com as avaliações “Baixa”,
“Média, “Alta” e “Classe Mundial”. Nas últimas pesquisas
realizadas no Brasil, o índice obtido nesse quesito foi “Classe
Mundial”. Em 2009, foram entrevistadas 3 mil pessoas no
Brasil e também na Colômbia, Argentina, Equador, Guatemala,
Chile, Porto Rico e Venezuela. Além de buscar a redução do
percentual e do tempo para a solução dos problemas e a
diminuição dos casos de reincidência, a área de serviços vem
passando por um processo de revisão dos demais indicadores
para adequá-los às suas necessidades atuais.
A meta para 2010 é manter o nível “Classe Mundial” e reduzir
o percentual e o tempo para a solução dos problemas, assim
como a reincidência. Para isso são envolvidos colaboradores

de diversas áreas da empresa – como as de atendimento ao
consumidor, manufatura, tecnologia e marketing – e também
os parceiros do setor de serviços. Esse desafio permeia todo
o negócio e algumas partes interessadas (stakeholders) da
cadeia. O objetivo é reduzir o volume de reclamações para
menos de 1,8% do total de ordens de serviços abertas,
independentemente do canal de entrada da ocorrência do
consumidor.
Essas referências mudam um pouco no caso da LAR
International. Nas pesquisas de CVA realizadas nos países de
atuação da LAR International, a classificação foi considerada
“Alta”. A meta é que todos os países alcancem o nível
“Classe Mundial” até 2015. Recentemente, a Whirlpool
iniciou uma experiência-piloto com as mídias sociais virtuais,
utilizando esse meio como mais um canal de comunicação
com o consumidor. Criou um perfil no serviço de microblogs
Twitter (Brastemp_update), em que posta informações do
interesse dos consumidores da marca Brastemp. Diariamente,
uma equipe rastreia o conteúdo relacionado à empresa
publicado em blogs e no próprio Twitter. Quando se detecta
a possibilidade de fazer algum tipo de atendimento, a equipe
entra em contato com o responsável pelo conteúdo para
indicar a solução por meio de nossa área de atendimento.
Além das várias pesquisas e análises, a área de serviços
também é uma importante fonte de informação da
companhia sobre o consumidor. Enquanto as áreas da
Whirlpool que atuam diretamente no desenvolvimento de
produtos – como marketing, design industrial e engenharia
– se preocupam em identificar oportunidades para oferecer
produtos mais eficientes no consumo de água e energia aos
consumidores a um preço acessível, a equipe responsável pelo
atendimento ao consumidor extrai desse contato informações
valiosas que irão retroalimentar desde o processo de
concepção dos produtos até seu fluxo de produção, gerando
melhorias em toda a cadeia.
Somados à área de serviços atuam mais 600 profissionais
que se dedicam aos consumidores do Purificador de Água e
do Compra Certa, que complementam a estrutura geral de
atendimento ao consumidor da Whirlpool Latin America.
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Engajamento de partes interessadas

A Whirlpool busca
envolver seus públicos
de interesse por meio
do compartilhamento
de valores
Embalagens de produtos vendidos pela Whirlpool
recolhidos por meio do programa Brastemp Viva!

A Whirlpool possui uma Política Global de Segurança de Produtos, aplicável a todas as regiões e operações, que descreve
as responsabilidades de cada unidade organizacional quanto
ao cumprimento da política e dos requisitos prescritos nas
Normas Corporativas de Segurança de Produtos (leia mais no
relatório online).
Fornecedores
A Whirlpool mantém contrato com cerca de 3.000 fornecedores: aproximadamente 500 são de materiais diretos e cerca de
2.500 são de materiais e serviços indiretos. Para esses públicos,
a empresa realiza treinamentos e eventos como o Supplier’s
Day, além de desenvolver programas específicos, como o que
realiza a Verificação de Requisitos de Sustentabilidade e Responsabilidade Social na Cadeia de Suprimentos do Aço.
Em 2009, a Whirlpool Latin America atualizou o Sistema de Gestão
Integrada para Fornecedores (SGIF), estruturando sua extensão
para gerenciar também os fornecedores de materiais e serviços
indiretos. O SGIF, criado em 2004, permite sistematizar e avaliar
a evolução de fornecedores ao longo da parceria. A versão para
fornecedores indiretos entra em fase de testes em 2010. (Forma
de gestão do desempenho social – direitos humanos)
A empresa também avançou nas Auditorias de Avaliação de
Qualificação de Fornecedores: foram 99 auditorias no total,
incluindo 24 em fornecedores estrangeiros. Essa auditoria
analisa requisitos de saúde e segurança, meio ambiente, gestão de substâncias nocivas e responsabilidade social. Esse modelo de auditoria contém requisitos mandatórios e, quando
uma irregularidade em algum desses aspectos é constatada,
a Whirlpool se reserva o direito de romper o relacionamento
comercial. Em 2009, 76% das empresas auditadas no Brasil

obtiveram as classificações Excelente ou Especial, as melhores para este modelo de auditoria. (HR6) (HR7) (HR9)
Sociedade
O Instituto Consulado da Mulher – ação social da marca Consul e
principal iniciativa de responsabilidade social mantida pela Whirlpool Latin America – foi reestruturado em 2009. Antes voltado
prioritariamente para a valorização da autoestima da mulher,
sua abordagem evoluiu e passou a ter como foco a assessoria e
o desenvolvimento de competências para a criação de pequenos
empreendimentos (consulte a seção Instituto Consulado da Mulher no capítulo Engajamento de partes interessadas). (Forma
de gestão do desempenho social – direitos humanos)
Parceiros comerciais
O Programa de Responsabilidade Social no Varejo, da Fundação
Getulio Vargas (FGV), é a principal iniciativa patrocinada pela
Whirlpool voltada a seus parceiros comerciais. A ação existe há
cinco anos e envolve palestras, apresentações e workshops realizados por especialistas da FGV para revendedores, representantes de entidades de classe e os próprios colaboradores da empresa. Em 2009, foi realizado o 3º workshop ligado ao programa, com
o tema: “Responsabilidade Social: ou você está dentro, ou está
por fora”. Participaram do evento aproximadamente 30 representantes de grandes empresas varejistas do Brasil.
O programa é uma iniciativa do Centro de Excelência em Varejo (GVCev) da Fundação Getulio Vargas (FGV-Eaesp) e foi
desenvolvido para apoiar empresas e entidades varejistas de
todo o país a adotarem práticas de sustentabilidade no dia a
dia de seus negócios.
A Whirlpool também busca engajar seus parceiros do varejo para
ampliar a abrangência da iniciativa Brastemp Viva!, programa que
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promove o recolhimento das embalagens que acompanham os
produtos da companhia vendidos pelo sistema porta a porta em
regiões do estado de São Paulo. (EN27) (SO5)

serviços. Esse critério de avaliação se soma a outras métricas
empregadas anteriormente pela companhia para avaliar seus
fornecedores, como custo e capacidade de investimento.

Acionistas
O atual relatório de sustentabilidade da Whirlpool Latin America
– o segundo alinhado aos indicadores da Global Reporting Initiative (GRI) – vem se somar aos esforços da empresa para oferecer
uma prestação de contas transparente aos investidores que detêm ações da Whirlpool S.A., listada na BM&FBovespa (consulte
Organização da empresa no capítulo Perfil).

Os indicadores foram elaborados com base nas metas de sustentabilidade da empresa e serão aplicados inicialmente apenas aos fornecedores de material direto (matérias-primas). A
Whirlpool utiliza seus canais de comunicação com os fornecedores para mantê-los informados sobre esses critérios de
avaliação e a classificação de cada parceiro nesse aspecto. O
objetivo é mostrar aos fornecedores sua adequação às expectativas da Whirlpool e indicar com transparência seu potencial para a formação de parcerias e novos negócios.

Governo
Fazem parte do constante diálogo com essa parte interessada (stakeholder) o apoio a programas voltados à economia
de energia – como os selos Procel e Conpet – e a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Em 2009, a Whirlpool
Latin America também respaldou com fatos e dados sobre
a cadeia de valor de eletrodomésticos (desde fornecedores
até consumidores finais) as discussões relacionadas à redução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a
linha branca. (EN6) (EN26)
A Whirlpool também participa do programa promovido
pela Finep (agência Financiadora de Estudos e Projetos, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia) para promover a inovação e gerar, de forma direta e indireta, a criação
de novos empregos. Fazem parte do projeto o desenvolvimento de parcerias com universidades e a criação de novas
metodologias e soluções em tecnologias. A participação da
empresa acontece por meio de subvenção econômica e cooperação com universidades, além de incentivos fiscais à
pesquisa e desenvolvimento por meio da lei 11.196/2005.
Um dos principais resultados do trabalho desenvolvido pela
Whirlpool é seu reconhecimento, pelo Instituto Nacional de
Propriedade Industrial (Inpi), como a quarta maior depositante de patentes do Brasil. (EC4)

Outra contribuição para esse posicionamento da empresa
foram os cinco Workshops de Prospecção de Inovação, realizados em 2009 com a participação dos fornecedores. Além
disso, os fornecedores também podem informar a Whirlpool
a respeito de suas soluções inovadoras por meio do “Solution
Shelf”, um canal de comunicação online.

Instituto Consulado da Mulher
Ao criar o Instituto Consulado da Mulher, em 2002, a Whirlpool Latin America pretendia oferecer uma contribuição mais
eficiente para as comunidades dos municípios onde a empresa possui unidades operacionais no Brasil: Joinville (SC),
Manaus (AM), Rio Claro (SP) e São Paulo (SP). Além de ampliar o relacionamento com a população de seu entorno, o
Consulado da Mulher gera um impacto positivo direto na vida
das mulheres beneficiadas e de suas famílias, por meio de um
trabalho de caráter transformador que propicia a melhoria da
qualidade de vida e a geração de renda.

Valor compartilhado na
cadeia produtiva
A Whirlpool Latin America envolve seus fornecedores na busca
por uma atuação sustentável, estimulando o compartilhamento
de seus valores por meio da aproximação entre as duas partes.
Um exemplo dessa postura foi observado em 2009, com o
desenvolvimento de novos indicadores de desempenho para
fornecedores, destinados a destacar e atrair os parceiros que
mais agregam características inovadoras a seus produtos e

Instituto Consulado da Mulher: trabalho
de caráter transformador

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE WHIRLPOOL LATIN AMERICA 2009

Engajamento de partes interessadas

Prioridades do Consulado
da Mulher para 2010
– Consolidar os princípios metodológicos;
– Investir no aperfeiçoamento da equipe;
– Divulgar mais intensivamente as ações para o público
interno da Whirlpool Latin America, impulsionando a
participação de voluntários corporativos;
– Desenvolver conceitos para possibilitar a emancipação
dos projetos de geração de renda, que passarão a se
manter por conta própria;
– Desenvolver conceitos para a apresentação de
resultados e a elaboração de relatórios.

Ação social da marca Consul e principal iniciativa de responsabilidade social mantida pela Whirlpool Latin America – com
investimentos de R$ 3,4 milhões e 908 beneficiadas diretas
em 2009 –, o Consulado da Mulher revisou sua estratégia em
2009 e passou a atuar diretamente nas comunidades com alto
índice de vulnerabilidade social, tendo como foco a geração
de renda para a melhoria da qualidade de vida de famílias
chefiadas por mulheres.
Originalmente voltada prioritariamente para a valorização
da autoestima da mulher, a abordagem das oficinas evoluiu
e passou a ser direcionada à assessoria e ao desenvolvimento
de competências das mulheres para a criação de pequenos
empreendimentos: formação de preço, plano de negócios,
pesquisa de mercado e demais conteúdos que fazem parte do
universo do empreendedorismo.
Todo o conhecimento adquirido e construído ao longo dos
sete anos de funcionamento do Consulado da Mulher foi organizado e sistematizado em sólidos princípios metodológicos, permitindo uma mensuração mais eficaz de resultados
e o compartilhamento de conhecimento com entidades que
também trabalhem com o tema geração de renda.
Com essa reestruturação estratégica, o Consulado da Mulher
também aposta em parcerias com organizações sociais e entidades especializadas. Por conta dessas mudanças, o instituto não
só aumentou a eficiência de suas ações como também otimizou
os custos administrativos, que passaram de 70% para 50% de seu
orçamento em 2009. A meta, em 2010, será baixar os gastos com

atividades administrativas para 40% do orçamento – previsto para
R$ 3,5 milhões –, concentrando o restante em ações e projetos.
Em 2010, o Consulado da Mulher também pretende expandir sua atuação por meio de multiplicadores – dentro do programa Usinas do Trabalho – e diminuir sua dependência da
Whirlpool como única fonte financiadora. A intenção é buscar
recursos externos de organizações que fomentam projetos
sociais, além de participar de editais públicos.
O Usinas do Trabalho incentiva empreendimentos populares
formados por, no mínimo, 80% de mulheres em todo o país.
Ao participar do programa, os grupos apoiados recebem eletrodomésticos da empresa – em regime de comodato – para
ajudar no desenvolvimento do negócio. O Consulado da Mulher também oferece metodologia de indicadores para o monitoramento dos resultados do empreendimento. (SO1) (Forma de gestão do desempenho social – sociedade)
Balanço das atividades
Em 2009, o Consulado da Mulher apoiou 1.080 pessoas – 908
efetivamente gerando renda e outras 172 ainda em fase de
treinamento e estruturação do negócio. A meta inicial para
2009 era de 1.030 pessoas gerando renda, mas a iniciativa não
conseguiu alcançar esse objetivo, tendo cumprido 88% dele.
Isso se deveu ao ajuste na estratégia de atuação da ação social,
que impactou principalmente as unidades de Joinville e Rio
Claro. Apesar de não ter atingido a meta, o Consulado da Mulher de Joinville registrou 114 pessoas gerando renda em 2009
e 45 pessoas em processo de assessoria para a geração de renda e/ou em atividade empreendedora (leia mais na tabela da
página 25 e no Quadro-Resumo de Resultados e Metas).
Para 2010, a entidade pretende assessorar e promover a geração de renda para 1.138 pessoas (total que inclui as 908
pessoas já atendidas e 230 novos participantes), o que representa um aumento de pouco mais de 25% em relação ao número real de pessoas gerando renda em 2009, que totalizou
908. Desde seu surgimento, o Consulado da Mulher já realizou mais de 150 mil atendimentos, beneficiando com renda
mais de 30 mil mulheres.
Governança
A estrutura de governança do Consulado da Mulher é formada por um Conselho Gestor e um Conselho Fiscal – composto
por sete representantes de áreas diversas da Whirlpool Latin
America – e por gestores do próprio instituto. Esses dois grupos se reúnem periodicamente para avaliar os resultados da
iniciativa e tomar decisões estratégicas.
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Prêmio Whirlpool Inova
A liderança do Consulado da Mulher é formada por uma diretora-executiva e pelos gestores locais e coordenadores de programas sociais, alocados nas quatro unidades físicas da entidade
(Joinville, Manaus, Rio Claro e São Paulo). Essa equipe é responsável pela gestão das práticas do Consulado da Mulher. Subordinada à equipe de gestão, está a equipe de técnicos sociais, profissionais responsáveis pelo contato direto com as comunidades
e pessoas beneficiadas pela iniciativa.
Além da equipe responsável pelas atividades práticas, o
Consulado da Mulher conta também com um núcleo administrativo, localizado em São Paulo (SP) e formado por
profissionais das áreas de administração, comunicação,
Relações Institucionais e Recursos Humanos. A função do
núcleo administrativo é oferecer suporte para a realização
e gestão das atividades do Consulado da Mulher.

Em 2009, o Prêmio Whirlpool Inova – criado para incentivar o
desenvolvimento de projetos inovadores que facilitem a vida
do consumidor no ambiente doméstico – chegou à sua 3ª edição. A premiação, concedida a cada dois anos, aproximadamente, é direcionada para estudantes de faculdades de design
e engenharia de todo o território nacional e vem conquistando
visibilidade cada vez maior no meio acadêmico e universitário.
A edição 2009/2010 contou com inscrições de 218 estudantes, de 35 instituições de ensino superior e 108 projetos. Os
trabalhos foram avaliados por uma comissão técnica, formada por profissionais das áreas de Inovação, Design, Engenharia e Marketing da Whirlpool, e por uma comissão julgadora
externa, composta por profissionais reconhecidos no mercado e por representantes de entidades e órgãos públicos que
apoiam a iniciativa, como a Finep (Financiadora de Estudos e

Pessoas gerando renda (SO1)
Realizado
em 2007

Realizado
em 2008

Previsto
para 2009

Resultado
alcançado em 2009

Pessoas beneficiadas
indiretamente em 2009

Meta
para 2010

Joinville

83

146

120

114

237

150

Manaus

0

124

110

220

963

264

Rio Claro

91

135

120

106

261

150

São Paulo

0

158

110

117

363

146

Total presencial

-

-

460

557

1.824

710

Usinas de Trabalho

112

328

550

351

1.034

428

Total

286

891

1.010

908

2.858

1.138

Bairros ou comunidades das quatro cidades do Brasil onde o Consulado da Mulher atua
(Joinville, Manaus, Rio Claro e São Paulo)
Joinville

Manaus

Rio Claro

São Paulo

Dona Francisca

Novo Israel

Jardim Arco-íris

Campo Limpo

Jardim Sofia

Nova Vitória

Jardim Bandeirantes

Ermelino Matarazzo

Paranaguamirim

Parque Riachuelo

Jardim Cervezão

Itaim Paulista

Parque Guarani

Parque São Pedro

Jardim Independência

Itaquera

Pirabeiraba

Santa Etelvina

Jardim Novo

Jardim Ângela

Jardim Progresso

Jardim São Luis

Wenzel/Bonsucesso

Jardim Silvina (São Bernardo do Campo)
Parque Guarapiranga
Riviera
São Miguel
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Emissões diretas de gases de efeito estufa
(em toneladas de CO2 eq.) (EN16)
Projetos, agência pública vinculada ao Ministério da Ciência
e Tecnologia), a Anpei (Associação Nacional de Pesquisa das
Empresas Inovadoras) e o Governo do Estado de Minas Gerais. A premiação será realizada em abril de 2010. (EC4)

17.843

16.519

Em 2009, a Whirlpool Latin America promoveu mais uma edição do Supplier’s Day, encontro anual com os fornecedores.
O evento é realizado com a finalidade de estreitar os vínculos
entre a empresa e seus fornecedores e estimular o compartilhamento de resultados, prioridades e desafios da Whirlpool
em relação a suprimentos, manufatura, qualidade, meio ambiente, sustentabilidade e responsabilidade social.

20.119

Supplier’s Day

Obs.: o levantamento foi feito
com base na metodologia
GHG Protocol e refere-se à
queima de combustíveis.

2007

2008

2009

Emissões indiretas de gases de efeito estufa
(em toneladas de CO2 eq.) (EN17)

Empresas pelo Clima
Na linha de atuação voltada para uma economia de baixo carbono, a Whirlpool Latin America aderiu à plataforma Empresas pelo Clima (EPC), lançada em 2009 pelo Centro de Estudos
em Sustentabilidade da Fundação Getulio Vargas (GVCes). O
objetivo da iniciativa é estabelecer, por meio de discussões
entre as empresas participantes, um marco regulatório para
as questões da economia baseada em carbono, além de influenciar, por meio das associações de classe, as políticas públicas – incluindo sugestões de postura governamental nas
negociações internacionais – e atrair a atenção da sociedade
para o tema das mudanças climáticas. A EPC também oferece
às empresas orientações para o desenvolvimento de um sistema de gestão das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

7.840

8.839

4.002

No Brasil, o evento ocorreu em São Paulo, Manaus e Joinville.
Pela primeira vez, a Whirlpool Latin America também realizou o encontro na China, com fornecedores locais, durante
o qual foram abordadas questões institucionais, como valores, metas e temas relacionados à excelência em qualidade
e sustentabilidade.

Para 2007 e 2008, foi usado o
GHG Protocol Brasil, de 15 de
agosto de 2009. Para 2009, foi
empregado o GHG Protocol
Brasil, ferramenta 2009 final.

2007

2008

2009

Para 2007 e 2008, foi usado o
GHG Protocol Brasil, de 15 de
agosto de 2009. Para 2009,
foi empregado o GHG Protocol
Brasil, ferramenta 2009 final.

Obs.: o levantamento foi feito com
base na metodologia GHG Protocol
e refere-se à compra de energia
elétrica para consumo próprio. A
mudança na metodologia de cálculo
foi a principal responsável pela
redução das emissões indiretas de
gases de efeito estufa em 2009. Em
2008, o fator de conversão usado foi
0,0484 t CO2/MWh, enquanto em
2009 o fator utilizado correspondeu
a, praticamente, metade desse valor:
0,0246 t CO2/MWh (conforme fatores
fornecidos pelo Ministério da Ciência e
Tecnologia).

Impactos ambientais referentes a transporte de
produtos e de trabalhadores** (EN29)
Emissões (ex.: emissões de gases de efeito
estufa, substâncias destruidoras de ozônio,
NOx, SOx e outras emissões atmosféricas)

2008

2009

27.301

20.965*

Obs.: Utilizada a ferramenta GHG Protocol International. Os dados de
emissão referem-se somente às atividades no Brasil, pois a ferramenta
utilizada se aplica à realidade brasileira.
*A redução dessas emissões ocorreu apesar do aumento de
aproximadamente 24% do volume de vendas do setor de linha branca.
** Por se tratar de um novo indicador, não há resultados referentes a 2007.

Como signatária da plataforma Empresas pelo Clima, a Whirlpool se compromete a publicar seu inventário de emissões de
carbono anualmente. A primeira versão do documento será
divulgada em junho de 2010.

Para 2008, GHG Protocol International WRI Transport Tool (20 Nov
09). Para 2009, GHG Protocol International WRI Transport (v 2.0 - 30
Apr 10). Não disponíveis dados referentes a transporte de produtos e
viagens do ano de 2007.
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Políticas públicas
As políticas públicas são um vetor fundamental para a aceleração de transformações na sociedade e a Whirlpool Latin America
participa ativamente delas por meio das associações de classe.
Por essa razão, a empresa mantém uma área de Relações Institucionais, que tem, entre suas atribuições, o relacionamento
com órgãos do governo. A empresa, muitas vezes por meio de
entidades de classe, como a Associação Nacional de Fabricantes
de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), procura estimular e contribuir para o desenvolvimento de políticas de governo, além de
participar ativamente de programas governamentais voltados
para o desenvolvimento sustentável. (Perfil 4.13) (SO5)
Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
Com relação ao projeto de lei que institui a Política Nacional
de Resíduos Sólidos (PNRS), a atuação da Whirlpool Latin
America se dá por meio da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros) e se baseia no
compartilhamento de responsabilidades entre indústria, revendedores e consumidores. Essa política estabelece as medidas adequadas para a disposição final de resíduos ou rejeitos,
evitando seu descarte em rios ou a céu aberto, por exemplo.
Pelo projeto de lei, em tramitação no Congresso Nacional
desde 1991, objetos nocivos ao meio ambiente, como pilhas,
baterias, lâmpadas fluorescentes, pneus, óleos e produtos
eletrônicos, devem ser retirados de circulação por meio de logística reversa – processo que pressupõe que os responsáveis
pela fabricação ou entrega do produto também se responsabilizam por seu devido recolhimento.
A proposta de responsabilidade compartilhada defendida
pelo setor empresarial e pela Whirlpool estabelece que, na
prática, quando o consumidor descartar seu refrigerador antigo, deverá fazê-lo por meio da revenda em que adquiriu um
novo equipamento. O varejo, portanto, ficaria responsável
por retirar o eletrodoméstico utilizando o mesmo veículo encarregado da entrega do novo refrigerador – o que baratearia
o custo logístico da operação. Da mesma forma, ao entregar
produtos novos aos revendedores, a indústria retiraria os aparelhos previamente recolhidos pelo varejo na casa dos consumidores. A responsabilidade da Whirlpool também seria desmontar o produto, que seria levado a centros de reciclagem
ou a empresas prestadoras desse tipo de serviço.
Outro tema debatido pela Whirlpool na Eletros diz respeito à adoção de um prazo de quatro anos para a adequação
da indústria à PNRS, seguindo o mesmo modelo definido na
União Europeia (UE) para a entrada em vigor dos termos da

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE –
Diretiva para o Descarte de Equipamentos Eletroeletrônicos),
que trata de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrônicos. Em 2010, as discussões em torno dessa política devem se
aprofundar por meio da Eletros. (Perfil 4.13) (SO5)
Programas de etiquetagem de eficiência
energética – Procel e Conpet
A Whirlpool apoia, desde seu lançamento, os programas nacionais de rotulagem de produtos energeticamente eficientes, como o Programa Nacional de Racionalização do Uso dos
Derivados do Petróleo e do Gás Natural (Conpet) e o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel).
Em 2009, a empresa teve 253 produtos certificados no Procel
e 57 no Conpet (contra 212 e 57, respectivamente, de 2008).
(EN6) (EN26)

A Whirlpool participa ativamente de programas de
etiquetagem de eficiência energética

Procel (Programa Nacional de Conservação de Energia
Elétrica) e Conpet (Programa Nacional de Racionalização
do Uso dos Derivados do Petróleo e do Gás Natural)

O Procel é um programa de governo federal que tem
como objetivo o uso racional da energia elétrica. O
selo do programa – ligado ao Ministério de Minas e
Energia (MME) – é concedido a refrigeradores, freezers
e aparelhos de ar condicionado, entre outros. O Conpet
também é uma iniciativa ligada ao MME para estimular
o uso racional dos derivados de petróleo e gás natural.
O selo é conferido a fogões, fornos e aquecedores de
água com baixo consumo de gás.
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Quadro-Resumo de Resultados e Metas

ÁREA

Todas

META/INDICADOR

META 2009

Taxa de Frequência dos Acidentes com Afastamento (de acordo com OSHA - Occupational Safety and
Health Administration).

Não aplicável

Taxa de Gravidade dos Acidentes com Afastamento (de acordo com OSHA - Occupational Safety and
Health Administration).

Não aplicável

Sustentabilidade

Inventário de emissões de gases de efeito estufa.

Elaborar relatório

Business Management &
Operational Excellence

Contemplar aspectos de sustentabilidade nos projetos Excelência Operacional suportados pela
metodologia Lean 6 Sigma.

Relações Institucionais

Relatório sobre demandas de partes interessadas (stakeholders) de outros países e plano de ação.

Vendas

Envolver revendas no workshop realizado em parceria com a FGV (em número de revendedores
participantes).

Logística

Aumentar o percentual de embalagens retornadas em relação ao total de produtos entregues pelo
Entrega Certa (SP/Capital, Interior, Litoral Sul), em % de retorno de embalagens.

Serviços

Evitar emissões de CO2 equivalente nas operações de serviços com o recolhimento de gases de efeito
estufa (em kg).

Tecnologia de Lavanderia

Sistema de reutilização de água no Laboratório de Desenvolvimento e Aprovação de Produtos do
Centro de Tecnologia de Lavanderia em Rio Claro.

Implementar sistema

TI

Trocar monitores de computador CRT para LCD, visando à economia de energia em cerca de 50%.

Trocar 500 monitores

Não aplicável

Elaborar relatório e
plano
25 revendas
envolvidas
50%
6.433,60 kg

Número de pessoas gerando renda – Consulado da Mulher – Joinville.

120 pessoas

Número de pessoas gerando renda – Consulado da Mulher – Manaus.

110 pessoas

Número de pessoas gerando renda – Consulado da Mulher – Rio Claro.

120 pessoas

Número de pessoas gerando renda – Consulado da Mulher – São Paulo.

110 pessoas

Número de pessoas gerando renda – Programa Usinas do Trabalho.

550 pessoas

Marketing – Marca Consul

LAR International

Consumo da água nas unidades, em m3 por unidade vendida.

Reduzir em 5%
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cumprimento em
2009

JUSTIFICATIVAs

META 2010

Não aplicável

Reduzir em 27%

Não aplicável

Reduzir em 45%

Relatório preliminar
elaborado

Elaborar relatório

Não aplicável

100% dos projetos
avaliados e
identificados
os aspectos de
sustentabilidade

Relatório e plano
elaborados
12 revendas
58%
5.009,00 kg

O relatório foi produzido no ano de 2009, e futuramente, caso haja necessidade, será revisado.

Não aplicável

Mesmo não atendendo à meta de 25 varejistas, tivemos um aumento significativo: de 2 participantes em 2008 para 12
participantes em 2009.

18 revendas
envolvidas

* Para o ano de 2010, incluiremos os produtos vendidos em Recife.
O não atendimento da meta se deveu ao fato de que o número de produtos que solicitaram manutenção foi menor do
que o esperado.

59% *
5.140,00 kg

Sistema não
implementado

O sistema não foi implementado em função do redirecionamento de investimentos em 2009. Mas foi definido
Novos estudos para
um plano de monitoramento e, a partir de 2010, retiraremos amostras mensais dos efluentes para confirmar o
implementação do
atendimento aos padrões de lançamento in natura. Novos estudos ocorrerão em 2010 para viabilizar a implementação
sistema
do sistema.

Trocados 400
monitores

O não atendimento integral se deveu à limitação de investimentos em 2009.

114 pessoas

Em 2009 houve mudança na atuação do Consulado da Mulher de Joinville. O trabalho, que antes era realizado por
meio de oficinas pontuais, foi redirecionado para um processo de assessoria mais efetivo, com o objetivo de assegurar
a geração de renda entre o público beneficiado. Entretanto, a meta para 2009 não foi atingida. Mesmo assim, além das
114 pessoas que registraram renda em 2009, outras 45 completaram o ano em processo de capacitação e assessoria,
totalizando 159 pessoas beneficiadas.

Não aplicável

220 pessoas

106 pessoas

Assim como em Joinville, o Consulado da Mulher de Rio Claro também passou por mudanças significativas em
seu formato de atuação. Embora a meta de pessoas gerando renda não tenha sido atingida, 127 pessoas foram
beneficiadas por meio de capacitações e assessoria. Iniciou-se um forte processo de sensibilização de entidades
parceiras com objetivo de ampliar o público beneficiado e o número de pessoas gerando renda para 2010.

117 pessoas
351 pessoas

Redução de 3%

O Programa Usinas do Trabalho passou por uma reestruturação para que houvesse um melhor acompanhamento do
desenvolvimento dos empreendimentos que receberam doação de eletrodomésticos. A partir de 2010, o Consulado da
Mulher receberá a cada 4 meses relatórios para o acompanhamento das atividades desenvolvidas.
A meta não foi atingida em função da redução dos volumes de venda em 2009 diante da crise econômica mundial. Na
Argentina foi aplicado um novo procedimento de lavagem para desinfetar as caixas-d’água, aumentando o consumo.
Em função da gripe A, houve um maior consumo de água nos escritórios para a limpeza dos prédios e a lavagem
Reduzir em 5%
das mãos. O impacto na Argentina é muito importante, pois temos nessa unidade 50% dos empregados da LAR
International.
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Quadro Resumo de Resultados e Metas

ÁREA

META/INDICADOR
Consumo da energia nas unidades, em kWh por unidade vendida.

LAR International

META 2009
Reduzir em 7%

Reciclagem de resíduos/scrap, em % reciclada do total de scrap.

Reciclar 60%

Manter e otimizar um programa com foco na comunidade incluindo voluntariado em cada unidade.

Não aplicável

Suprimentos

Número de fornecedores auditados por meio da Auditoria de Avaliação de Fornecedores.

Recursos Humanos

Percentual de pessoas com necessidades especiais.

60 fornecedores

5% dos funcionários

Sistematizar o programa de fornecimento de água potável para a comunidade vizinha, estimulando e
educando para o consumo consciente – Manaus.

Treinamentos
trimestrais

Disseminar práticas e conhecimentos de sustentabilidade, como: 3R, coleta seletiva, reciclagem de
materiais, e reforçar a boa relação da Whirlpool com a comunidade – Manaus.

Não aplicável

Disseminar os princípios de coleta seletiva na comunidade, alavancando programa de geração de
renda com o Consulado da Mulher – Rio Claro.

100 famílias

Coleta seletiva – disseminação dos conceitos e aculturamento da comunidade, focando na educação e
geração de renda – Rio Claro.

Não aplicável

Cidadania – conduzir um programa de educação no trânsito com foco em direção defensiva e emissão
de carbono – Rio Claro.

Não aplicável

Criar oficinas para inclusão digital no Grêmio Whirlpool, alcançando comunidade e funcionários,
capacitando pessoas – Joinville.

80 pessoas

Consumo de energia, em kWh por produto manufaturado – Unidade fabril Joinville.

Manter em 0%

Consumo de energia, em kWh por produto manufaturado – Unidade fabril Rio Claro.

Manter em 0%

Consumo de energia, em kWh por produto manufaturado – Unidade fabril Manaus.

Reduzir em 9%

Consumo de água, em m3 por produto produzido – Unidade fabril Joinville.

Reduzir em 4%

Consumo de água, em m3 por produto produzido – Unidade fabril Rio Claro.

Aumentar em 14%

Consumo de água, em m3 por produto produzido – Unidade fabril Manaus.

Manter em 0%

Geração de resíduos, em kg de resíduos enviados para aterros por produto produzido –
Unidade fabril Joinville.

Reduzir em 5%

Geração de resíduos, em kg de resíduos enviados para aterros por produto produzido –
Unidade fabril Rio Claro.

Aumentar em 25%

Manufatura

Geração de resíduos, em kg de resíduos enviados para aterros por produto produzido –
Unidade fabril Manaus.

Manter em 0%
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cumprimento em
2009

JUSTIFICATIVas

META 2010

Redução de 7%

Reduzir em 8%

Reciclado 72%

Reciclar 75%

Não aplicável

Otimizar programa

75 fornecedores

A meta de 2010, apesar de menor do que a de 2009, engloba os fornecedores mais importantes, principalmente
quando consideramos sua criticidade e a criticidade de seus itens e o que eles representam comercialmente para a
Whirlpool.

67 fornecedores

4,89% dos
funcionários

O não atendimento se deveu à grande contratação de mão-de-obra no final do ano de 2009 em função da alta
demanda de produção. Além disso, a contratação de pessoas com deficiência, por ser um processo mais demorado,
não evoluiu na mesma proporção.

5% dos funcionários

Treinamentos
realizados

Meta concluída com êxito e segue nova meta com enfoque diferente.

6 treinamentos
durante o ano

Não aplicável
100 famílias

Não aplicável

“Errata: no relatório anterior a meta de 100 domicílios deveria ser 100 famílias. Meta concluída com êxito e seguem
novas metas com enfoque diferente.”

Não aplicável

Não aplicável

4 eventos no ano

Não aplicável

2 eventos no ano

120 pessoas

200 pessoas

Redução de 8,8%

Reduzir em 4% em
relação a 2009

Redução de 8,76%

Manter em 0% em
relação a 2009

Redução de 31,43%

Reduzir em 16% em
relação a 2009

Redução de 10,36%

Reduzir em 17% em
relação a 2009

Redução de 12,5%

Reduzir em 23% em
relação a 2009

Redução de 20%

Reduzir em 28% em
relação a 2009

Redução de 11,11%

Reduzir em 22% em
relação a 2009

Redução de 14%

Reduzir em 20% em
relação a 2009

Redução de 33,3%

Reduzir em 23% em
relação a 2009
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A crise econômica de 2009 não abalou os desempenhos
econômico, ambiental e social da Whirlpool: no ano,
a companhia obteve seus melhores resultados
econômicos e manteve seus investimentos em
projetos sociais e em inovação.
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Evoluir é
reciclar.

O purificador de água Brastemp tem uma taxa

de reciclabilidade que varia de

97% a 99%

RELATÓRIO DE SUSTENTABILIDADE WHIRLPOOL LATIN AMERICA 2009

Nossa evolução em sustentabilidade

Os colaboradores horistas contam com treinamentos promovidos pela
Whirlpool por meio da Escola de Manufatura

A Whirlpool Latin America busca elevar continuamente as metas de sustentabilidade aos patamares das metas financeiras.
Em 2009, a empresa manteve essa política e obteve resultados
bastante positivos nas áreas social, ambiental e econômica.

eletrodomésticos (DOPP – Devolução Obrigatória de Produtos
e Peças). A empresa também implantou novas tecnologias em
suas fábricas, garantindo a economia de energia e a redução
do volume de resíduos danosos ao meio ambiente. (EN27)

No âmbito das mudanças climáticas, a Whirlpool deu início à
elaboração de seu inventário de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Trata-se de uma importante medida, que certamente redefinirá ações e embasará novos projetos a partir de 2010.

No caso da LAR International, o ano de 2009 foi fundamental
para consolidar as mudanças iniciadas no ano anterior. Se, antes disso, os escritórios da América Latina possuíam ações de
responsabilidade social sem uma política definida, com o alinhamento entre LAR International e Whirlpool Latin America,
as ações ganharam foco e uma abrangência maior. A perspectiva é avançar ainda mais nessa direção em 2010.

As constantes tentativas de traduzir a visão de sustentabilidade da Whirlpool em ações práticas têm levado a empresa
a outro patamar de entendimento a respeito de seu papel
como agente de mudanças.
A Whirlpool acompanha as discussões sobre as mudanças climáticas e sobre a renovação e ampliação dos compromissos dos
países para o controle de GEE no âmbito da Convenção-Quadro
da Organização das Nações Unidas (ONU), decisivas para que o
custo de adaptação e mitigação referentes às alterações do clima
planetário seja economicamente viável. Uma estimativa das implicações financeiras para a indústria só será possível em um ponto mais avançado desse processo de entendimento global. (EC2)
Em 2009, apesar da retração de 5,3% observada no nível de
emprego da indústria brasileira, a Whirlpool registrou recorde de empregos gerados. Do ponto de vista socioambiental,
a empresa manteve programas de comprovado efeito positivo, como o Instituto Consulado da Mulher e os processos
de reciclagem de embalagens (Brastemp Viva!) e de peças de

A LAR International passou a adotar metas para a redução
de consumo de água e energia e de geração de lixo a partir
de 2008, com um plano de avaliação de desempenho nessa
área. A empresa manteve o estímulo ao voluntariado entre o
público interno e o apoio a entidades locais, como a Minuto
de Dios, na Colômbia (ONG comprometida com o desenvolvimento de comunidades marginalizadas), a Habitat for Humanity International, em Miami e na Argentina, e a Habitat
para a Humanidade Brasil (organização cristã ecumênica que
constrói moradias a preços acessíveis em parceria com populações necessitadas).
Dentre as metas estabelecidas para 2009, a LAR cumpriu o
objetivo referente à redução de 7% no consumo de energia
e ao corte de 60% na geração de resíduos, graças a campanhas internas de conscientização. No caso da energia, também contribuiu para o cumprimento da meta a instalação de
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Valor econômico distribuído (EC1)*
2008

2009

Fornecedores

49%

52%

Colaboradores

9%

10%

Acionistas

10%

7%

Governo

26%

24%

6%

7%

Reinvestimentos

*Obs.: Riqueza gerada e distribuída exclusivamente pelas operações de eletrodomésticos
na América Latina, escopo deste relatório.

lâmpadas mais eficientes e de sensores de movimento, que
desligam a luz quando o ambiente está desocupado.
Uma meta superada pela LAR foi o treinamento de seus colaboradores em dois módulos relacionados à sustentabilidade, à
responsabilidade social e aos direitos humanos, que atendeu
100% do quadro funcional, diante de uma meta mínima de 70%.
(Forma de gestão do desempenho ambiental)

Desempenho econômico
O início de 2009 foi marcado pelas incertezas em relação ao
rumo da economia, em um período de escassez de crédito e recessão em praticamente todo o mundo. A principal preocupação
do setor empresarial, e particularmente da Whirlpool Latin America, era manter o nível de produção e emprego. E esse desafio
foi ultrapassado. (Forma de gestão do desempenho econômico)
Em termos de faturamento, o ano também foi positivo, com
crescimento de 13% em relação a 2008. A posição de liderança no segmento de eletrodomésticos foi expandida, segundo
estudos internos da companhia. Hoje não há um padrão estabelecido que contabilize o share do mercado de linha branca.
Em relação à operação brasileira, dois fatores principais explicam o bom desempenho: a redução do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) para eletrodomésticos, medida governamental de incentivo ao setor, e o foco na gestão
e excelência operacional em todas as áreas da empresa. O
aumento do crédito para consumo nos últimos anos também
contribuiu para manter o mercado aquecido. E, apesar de a
indústria encerrar o ano com retração de 5,3% no nível de
emprego, a Whirlpool Latin America aumentou seu quadro de
colaboradores em cerca de 1.500 profissionais. (Perfil 2.8)

Perspectivas
Acompanhando as boas expectativas do cenário macroeconômico em 2010, a Whirlpool S.A. trabalha com projeções de
crescimento das vendas nesse e nos próximos anos. A inclusão das classes mais baixas no mercado de consumo, movimento impulsionado nos últimos anos pela maior oferta de
crédito e emprego, traz possibilidades de aumento na produção e vendas. Estimativas dão conta de que, à exceção de
fogão e geladeira, a taxa de penetração da maioria dos eletrodomésticos ainda se situa abaixo de 45%.

Saúde e segurança
Em 2009, a Whirlpool Latin America registrou 0,41 na taxa de
frequência de acidentes com afastamento, o que corresponde ao número de acidentados com afastamento para cada
200.000 homens-hora de exposição ao risco. A taxa representa uma redução de 42% em relação ao número de 2008.
Além de atender à legislação brasileira, vale ressaltar que a
Whirlpool utiliza o critério da OSHA (Occupational Health &
Safety Assessment Series) para monitorar sua performance e
poder comparar seu resultado com o de outras empresas ao
redor do mundo.
Para disseminar os valores da nova gerência, a empresa também passou a abordar, como medida obrigatória, os resultados da área em todas as reuniões da alta liderança – que
incluem a presidência e a diretoria da companhia.
Apesar dessa redução significativa, a fábrica de Rio Claro registrou uma morte em 2009, que ocorreu com funcionário
de empresa terceirizada. Essa ocorrência levou a Whirlpool
a desenvolver e elevar significativamente o nível de rigor do
Programa de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para empre-
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sas contratadas e prestadoras de serviços. Ainda em fase de
implementação, esse programa mais rigoroso teve início em
dezembro de 2009 e envolve todas as áreas da companhia ligadas à contratação de fornecedores. O programa regulamenta o
processo de contratação desde a fase de cotação do serviço no
mercado e inclui cláusulas referentes a saúde e segurança. A
empresa contratada passa por um processo de pré-qualificação
para que se avalie o cumprimento das exigências da Whirlpool
e, posteriormente, a prestadora de serviços recebe treinamento e tem suas operações submetidas a um monitoramento.

Investimentos de R$ 16,5
milhões em saúde ocupacional
e segurança do trabalho
Em 2009, a Whirlpool investiu R$ 16,5 milhões em saúde ocupacional e segurança do trabalho, total que beneficiou todas
as unidades da empresa e foi aplicado na melhoria de proteções de máquinas e em campanhas de conscientização, equipamentos de proteção individual, treinamentos de segurança
e equipamentos de combate a incêndio, entre outros.
A meta da Whirlpool é elevar os padrões de saúde e segurança a um patamar de classe mundial, seguindo as diretrizes do
sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional da certificação OHSAS 18001, que é adotada por todas as fábricas
da Whirlpool Latin America.
Para atingir essa meta extremamente desafiadora, a Whirlpool
deve fazer com que as taxas de frequência de acidentes não superem 0,2 – a expectativa é atingir essa meta até 2011. Para 2010,
as taxas de frequência de acidentes não poderão exceder 0,28,
o que representará uma redução de 29% em relação a 2009. As
ações de prevenção da Whirlpool Latin America atendem às exigências legais e fazem parte do Programa de Prevenção de Riscos
de Saúde, Segurança e Meio Ambiente, cujo escopo engloba 41
procedimentos que eliminam ou controlam riscos específicos,
como ergonomia e proteção auditiva e respiratória.
Para reduzir e erradicar os acidentes na companhia, cada área
identificou desvios e definiu as medidas a serem implementadas, como o aperfeiçoamento da sinalização e a organização e
limpeza dos ambientes de trabalho. Em uma segunda etapa, a
Whirlpool elaborou o Plano Estratégico de Saúde, Segurança e

OHSAS 18001
A OHSAS 18001 (Occupational Health & Safety
Assessment Series ou, em português, Série de
Avaliação de Saúde e Segurança do Trabalho) é uma
ferramenta que apoia a sistematização e o controle dos
processos internos de saúde e segurança ocupacional
empresarial. Ao implantar o sistema, reconhecido
internacionalmente, a empresa demonstra o interesse
em aprimorar as condições de trabalho de seus
colaboradores, pois a OHSAS 18001 dispõe de metas
e indicadores objetivos, que permitem a medição e a
evolução no aspecto da saúde e segurança ocupacional.

Meio Ambiente, que determina a publicação trimestral de sequências de dez procedimentos adequados e seguros – do total de 41 – nos locais de trabalho. A implementação dos itens
desse plano estará totalmente concluída até outubro de 2010.
Além da disseminação e implantação dessas informações, a
Whirlpool também colocará em prática em 2010 um programa comportamental em todas as suas fábricas para estimular e monitorar a adoção dos 41 procedimentos de saúde,
segurança e meio ambiente. Uma das etapas desse programa comportamental é a divulgação das melhores práticas
de cada unidade com a finalidade de construir um “modelo
Whirlpool” de saúde e segurança. Essa medida visa uniformizar as operações em todas as fábricas da empresa, corrigindo
eventuais discrepâncias entre as unidades nessas questões.
Um exemplo desse espírito de compartilhamento de práticas
é o “alerta de segurança”. Atualmente, qualquer ocorrência
registrada em alguma das fábricas da empresa gera um “alerta de segurança”, que é emitido para todas as outras unidades
de produção e inclui informações sobre as razões do acidente
e as “lições aprendidas” com sua ocorrência.
Também em 2009, a Whirlpool iniciou um processo de revisão
e melhoria da metodologia do Programa de Controle Médico
e Saúde Ocupacional, que promove o acompanhamento da
saúde mental dos colaboradores por meio de consultas médicas e psicológicas. Essas avaliações são aplicadas periodicamente a todos os funcionários.
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Educação corporativa
O comprometimento dos colaboradores da Whirlpool Latin
America com a missão, a visão, os valores e o Código de
Ética é uma condição imprescindível para garantir um relacionamento transparente e sustentável com a companhia.
Ao longo de todo o processo de atração, retenção e desenvolvimento dos colaboradores pela empresa, esses fatores
são avaliados e desenvolvidos.
A Whirlpool oferece oportunidades de crescimento e aposta no desenvolvimento de seus colaboradores por meio de
programas como a Escola de Manufatura e o Plano de Carreira Horista, voltados para os trabalhadores horistas, bolsas
parciais de MBA In Company, em parceria com a Fundação
Getulio Vargas (FGV), ferramentas de avaliação de performance e potencial (Talent Pool e Programa de Monitoramento de
Performance – PMP, que abrangem 100% dos colaboradores),

além de realizar pesquisas de clima e engajamento. (LA12)
Para impulsionar ainda mais a área de Educação Corporativa,
em 2009 foi criada a Escola de Líderes, que terá seu início em
2010. O programa é voltado para todos os colaboradores que
ocupam cargos de liderança e oferece módulos de desenvolvimento cujo conteúdo aborda desde estratégias de negócio
até conceitos de sustentabilidade e gestão de pessoas aplicados às operações da Whirlpool.
Houve uma redução no número de horas de treinamento em
2009 devido ao fato de a Whirlpool ter se empenhado para certificar a maioria dos colaboradores em suas respectivas funções
ainda em 2008. Consequentemente, esse esforço reduziu o total
de horas de treinamento em 2009, pois um número menor de
colaboradores teve de passar pela certificação. (LA11)

Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos* (LA7)
Joinville

USP –
São Paulo

Rio
Claro

Manaus

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

Taxa de lesões (TL), acidentes com e sem
afastamento

1,27

0,12

1,81

0,67

2,02

1,71

1,59

1,27

Taxa de doenças ocupacionais (TDO)

0,14

0

0,87

0

0

0,04

0,33

0,26

Taxa de dias perdidos (TDP)

10,77

0

6,83

6,58

12,91

17,43

17,17

8,71

Taxa de absenteísmo (TA) (%)

2,52

0

3,6

1,88

0,53

2,60

2,5

2,55

Número absoluto de óbitos

0

0

1 (terceiro)

0

0

0

0

1

*Dados baseados na OSHA – Occupational Safety and Health Administration (200.000 homens-hora de exposição ao risco).

Programas de educação, treinamento e aconselhamento (LA8)
Programas

Extensão

Educação/Treinamento

Trabalhadores

Aconselhamento

Trabalhadores

Prevenção/Controle de risco

Trabalhadores e comunidade

Tratamento

Trabalhadores e familiares
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Educação corporativa (LA10)
Brasil

LAR International

Total de horas

Média de horas*

Total de horas

Média de horas*

2007

15.697

12,56

Não informado

Não informado

2008

28.565

13,95

2.478

6

2009

15.066

16,80

834

8,70

Obs: nos países da LAR International iniciou-se o cadastro de horas de treinamento em 2008 com o lançamento da Educação Corporativa.
* Refere-se à média de horas de treinamento por colaborador, no ano.

Trainees desenvolvem projeto social de apoio
ao Instituto Consulado da Mulher

A Whirlpool contou, em 2009, com o trabalho de 850
colaboradores com necessidades especiais

Diversidade e igualdade de oportunidades
Para a Whirlpool, agregar opiniões e perfis distintos a seu quadro de colaboradores é um desafio, mas constitui também um
dos principais fatores a gerar valor para o negócio. Por meio de
seu departamento de Recursos Humanos, a empresa procura
fomentar a diversidade nas equipes, utilizando-a como fator de
desempate na escolha entre candidatos com habilidades equivalentes. No caso de uma equipe majoritariamente masculina, por
exemplo, a tendência da Whirlpool é buscar profissionais do sexo
feminino para preencher o quadro de colaboradores desse time.
No caso da presença feminina na empresa, ainda há um descompasso: até dezembro de 2009, elas preenchiam apenas
38% das vagas, dentro de um universo de 14.057 funcionários. Essa diferença é explicada pelo perfil do setor industrial,
que normalmente emprega uma grande maioria de homens.
De 2008 para 2009 foi registrada uma grande diminuição no
número de mulheres que preencheram as vagas de trainee da

Whirlpool: o indicador passou de 71% do total para 20%. Com
relação a esse dado, a discrepância se deveu apenas ao perfil
dos candidatos que se apresentaram para participar do processo de seleção. Também foi sentida uma queda no número
de mulheres ocupando cargos de diretoria (de 21% para 15%).
O recuo foi gerado pela saída de uma diretora e a promoção
de um gerente geral a diretor. Por outro lado, a presença feminina cresceu significativamente na área de produção, passando de 28% para 40% entre 2008 e 2009, pois um estudo
realizado na fábrica demonstrou que elas apresentavam uma
taxa de rotatividade menor. A política de remuneração da
Whirlpool é idêntica para homens e mulheres.
A Whirlpool tem avançado nesse aspecto. O caso da unidade de
Rio Claro ilustra bem essa evolução: em 2008, a empresa contava
com 42% de mulheres no quadro de funcionários. Até o fim de
2009 as mulheres já somavam 50% dos funcionários da unidade.
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Total de trabalhadores, por região (LA1)
Brasil
13.670

Cone Sul*

Região
Andina*

Caribe e América
Central*

Total

254

57

76

14.057

*Números compõem o total de colaboradores da LAR International

O número de pessoas com necessidades especiais empregadas pela companhia aumentou de 815, em 2008, para 850, em
2009 – total que representa 4,89% do quadro de funcionários da
Whirlpool S.A. (ver tabela de número de pessoas com necessidades especiais). Apesar desse salto, a empresa ainda não atingiu a
meta legal de 5% de colaboradores com deficiência estabelecida
pelo governo federal. O não atendimento da meta se deveu à
grande contratação de mão-de-obra no final de 2009 em função
da alta demanda de produção. O recrutamento de pessoas com
necessidades especiais, por ser um processo mais demorado,
não evoluiu na mesma proporção. (LA13)
Uma das realizações da área de RH em 2009 foi a implementação do Plano de Carreira Horista, voltado para os operadores
das fábricas, que formam 85% do corpo de colaboradores da
Whirlpool. Por meio desse programa, a empresa aponta as
competências necessárias às funções exercidas pelos funcionários horistas, bem como o grau de assiduidade e o tempo
de função exigidos para o desenvolvimento da carreira do trabalhador. O principal benefício dessa ferramenta é proporcionar ao colaborador uma perspectiva de crescimento dentro
da empresa. Para a Whirlpool, o novo plano de carreira representa uma forma de reter seus talentos.

Taxa de rotatividade de empregados, por região (LA2)
Brasil

LAR Int.

2007

2,15%

Não disponível

2008

2,64%

Não disponível

2009

2,31%

4,7%

Brastemp Independente
A inclusão social também é um dos pilares da visão de sustentabilidade da Whirlpool Latin America. A marca Brastemp possui
uma iniciativa pioneira para garantir a independência e segurança no uso de eletrodomésticos por consumidores com deficiência física, visual ou auditiva.
Dentro do escopo do programa, batizado de Brastemp Independente, a empresa desenvolveu um kit para deficientes composto por painéis de controle em alto relevo e em braile e um
CD com a narração do manual de instruções, além de oferecer
instruções para a instalação de eletrodomésticos de forma a se
adequar às necessidades de cadeirantes. O kit pode ser obtido
gratuitamente por meio dos telefones do Serviço de Atendimento ao Consumidor da Whirlpool (capitais e regiões metropolitanas: 3003-0099 e outras localidades: 0800 970-0999).
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As soluções estão disponíveis para oito modelos de produtos
desenvolvidos pela marca: dois refrigeradores, um freezer,
duas secadoras, uma lavadora e dois fogões. O Serviço de
Atendimento ao Consumidor também foi adaptado e dispõe
de um sistema telefônico equipado para atender pessoas
com deficiência auditiva.
Para obter mais eficiência nas soluções apresentadas, a Brastemp realiza o trabalho com apoio de instituições especializadas no atendimento a pessoas com deficiência, como a
Fundação Dorina Nowill para Cegos, a Associação Brasileira

Colaboradores, por gênero – 2008*
Masculino

Feminino

Diretoria

79%

21%

Gerência

77%

23%

Administrativo

62%

38%

Produção

72%

28%

Trainees

29%

71%

Estagiários

54%

46%

Total

67%

33%

*O levantamento inclui colaboradores do Brasil e LAR International.
Dados de 2007 não disponíveis.

Colaboradores, por gênero – 2009*
Masculino

Feminino

Diretoria

85%

15%

Gerência

77%

23%

Administrativo

61%

39%

Produção

60%

40%

Trainees

80%

20%

Estagiários

61%

39%

Total

63%

37%

*O levantamento inclui colaboradores do Brasil e LAR International.
Dados de 2007 não disponíveis.

de Assistência ao Deficiente Visual (Laramara) e a Associação
de Assistência à Criança Deficiente (AACD).

Energia
O desenvolvimento de produtos energeticamente mais eficientes é um ponto bastante presente nas operações da Whirlpool
Latin America. E a empresa tem se empenhado constantemente em reduzir o consumo de energia – como gás, nos fogões,
e eletricidade, nos demais produtos – durante a vida útil dos
eletrodomésticos que fabrica, pois esse é o fator mais relevante
quando se leva em conta a sustentabilidade de um produto.
Além disso, outra grande preocupação é baratear o preço final
de seus eletrodomésticos etiquetados como energeticamente
eficientes, facilitando o acesso das camadas sociais de baixa
renda a aparelhos que consomem menos energia.
Por meio da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos
Eletroeletrônicos (Eletros), a empresa participa ativamente da
elaboração de um programa de substituição de refrigeradores
antigos por novos, que tem o apoio do governo federal. A proposta, batizada de Programa Nacional de Troca de Refrigeradores para Eficiência Energética, está em desenvolvimento no
Ministério de Minas e Energia (MME). A Whirlpool também
participa, há aproximadamente 15 anos, do programa de troca
de refrigeradores patrocinado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). Nesse caso, as distribuidoras de energia
elétrica propõem a troca dos eletrodomésticos a consumidores
de baixa renda e a Whirlpool se encarrega de comercializar refrigeradores novos para as distribuidoras e de recolher os antigos, que são, posteriormente, desmontados para reciclagem.
(Perfil 4.13) (SO5)
Produtos Classe A
A Whirlpool tem como meta incluir 100% dos produtos de
seu portfólio nas categorias de maior eficiência energética
dos selos do Procel e Conpet (leia mais sobre esses pro-

Número de pessoas com necessidades especiais
Joinville

Rio Claro

USP – São
Paulo

embraco*

Centro
adm.

Manaus**

Total

2007

218

77

5

160

7

23

490

2008

346

167

28

247

2

25

815

2009

378

170

20

246

1

35

850

*Os dados da Embraco, que fabrica compressores e que fica fora do escopo deste relatório, estão incluídos nos números enviados
ao Ministério Público, uma vez que a empresa faz parte da entidade jurídica Whirlpool S.A., com o mesmo CNPJ. A TAC da
Whirlpool S.A. inclui também os colaboradores da Embraco.
**Os números referentes a Manaus não são contabilizados no percentual de colaboradores deficientes da Whirlpool S.A., pois se
trata de outra entidade jurídica.
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Consumo de energia direta discriminado por fonte de energia primária (EN3)
Gás natural (m³)
GLP (kg)
Óleo diesel (litros)

Joinville

São Paulo

Rio Claro

Manaus

LAR Int.

5.869.811

0

1.544.907

0

52.323

523.010

73.726

343.681

181.072

5.016

306

0

0

Total 2007

Total 2008

Total 2009

8.649.976

7.676.797

7.467.041

0

1.343.356

1.275.568

1.121.489

400

18.652

6.072

5.722

Consumo de energia indireta de fonte primária (em kWh) (EN4)
Joinville

São Paulo

Rio Claro

Manaus

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

106.407.400

2.514.645,30

47.685.442

5.930.600

653.510

158.809.590

159.709.683

163.191.597,30

gramas e os produtos etiquetados da Whirlpool na página
27). Esse objetivo ainda não foi atingido devido ao impacto
negativo sobre a competitividade de alguns produtos.
De acordo com os critérios do Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), ao final de
2009, 97% do portfólio da empresa estava incluído na categoria Classe A, que atesta baixas taxas de consumo de energia.
A Whirlpool impõe metas muito desafiadoras no que diz respeito
ao consumo de energia durante a vida útil de seus produtos. Com
isso, a cada ciclo de dez anos, tem desenvolvido produtos que
economizam de 40% a 50% de energia – incluindo gás e eletricidade – em relação à geração anterior de aparelhos. (EN6) (EN26)

Materiais
Um dos pilares da gestão de sustentabilidade da Whirlpool Latin America é a busca pela redução do volume e do impacto
dos insumos utilizados na fabricação de seus eletrodomésticos
– principalmente aço, alumínio, cobre, papelão e plásticos. Os
esforços nesse sentido permitem à empresa desenvolver máquinas de lavar roupa constituídas por 80% de polipropileno,
um plástico com altas taxas de reciclabilidade. Já os refrigeradores são produzidos com 90% de materiais recicláveis.
Em 2009, a Whirlpool deu início a um projeto-piloto de auditoria que, a exemplo do programa de Verificação da Cadeia do

Aço, irá inspecionar seus fornecedores de papel (utilizado nos
escritórios) e de alumínio (empregado nas fábricas como matéria-prima). A escolha dessas duas cadeias se deu por elas apresentarem etapas de pouca industrialização, mais sujeitas à informalidade e ao risco de descumprimento de leis trabalhistas.
A Whirlpool Latin America foi a primeira empresa do setor de
eletrodomésticos da região a atender aos requisitos da Diretiva Europeia RoHS 2002/95/EC, que estabelece os mais rigorosos padrões de segurança em relação a substâncias nocivas. A
certificação, conferida pelo Bureau Veritas Certification (BVC),
exige que 100% dos fornecedores de componentes também
passem pelo mesmo crivo. Desde julho de 2006, a diretiva determina fiscalizações para que as mercadorias exportadas não
contenham componentes prejudiciais à saúde humana, como
chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, bromobifenilas e éteres de bromobifenilas.
Nanocerâmico – pré-tratamento
Com o intuito de reduzir custos e diminuir seu impacto ambiental, a Whirlpool incluiu, em 2007, a nanotecnologia em
seus processos de pré-tratamento de pintura. O nanocerâmico foi a alternativa mais ecologicamente correta encontrada
pela empresa para substituir o fosfato utilizado no processo
de pré-tratamento de chapas de aço, usadas na fabricação de
eletrodomésticos da linha branca.
Essa tecnologia permite que o pré-tratamento dos metais seja
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Materiais usados, por peso ou volume (EN1)
Plásticos em geral, poliuretano, aço, alumínio, cobre e papelão (em toneladas)
Joinville

São
Paulo

Rio
Claro

Manaus

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

205.258

0

220.232

2.362

-

186.314

183.527

427.852

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem (EN2)
Plásticos em geral (em toneladas)

Terpeno: composto orgânico
e biodegradável

Joinville

São
Paulo

Rio
Claro

Manaus

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

1.085

0

1.987

0

0

1.144

1.494

3.072

6,9%

0

7,2%

0

0

4,2%

6%

7,1%

feito a frio – o que reduz o consumo de energia em aproximadamente 10% e de água em 40%. As alternativas que empregam o fosfato necessitam de temperaturas elevadas para
realizar o mesmo procedimento. Outra vantagem do nanocerâmico é não produzir borra, resíduo que, no caso do fosfato,
contém metais pesados em sua composição.
Terpeno
O terpeno é uma substância utilizada na limpeza das chapas
de aço que constituem a estrutura dos fogões fabricados pela
Whirlpool Latin America, dentro do processo de pré-tratamento das peças. Essa substância possui a vantagem de ser
um composto orgânico (é extraído do óleo de pinho e de frutas cítricas) e biodegradável, que também pode ser utilizado
como desengraxante e antibactericida.
Além de não agredir o meio ambiente e a saúde dos profissionais que o utilizam, o terpeno possibilita ainda a redução do
consumo de energia (corte de 20%), pois a limpeza das chapas é feita à temperatura ambiente – da mesma forma que o
processo que emprega o nanocerâmico. O terpeno vem sendo
utilizado desde 2008 em Rio Claro (SP). Em 2010, sua aplicação
será expandida para a fabricação dos demais produtos da empresa, como fruto dos bons resultados obtidos. O emprego do
terpeno nos processos em Rio Claro permitiu uma redução de
76% no consumo da água utilizada nos tanques de desengraxe
e de 92% da água empregada nos tanques de enxágue. Também por conta da utilização do terpeno, a produtividade mensal do processo de limpeza das chapas passou a cerca de 99,3%.
Verificação da Cadeia do Aço
O Sistema de Gestão Integrada de Fornecedores Whirlpool

realiza a auditoria de fornecedores quanto a requisitos de responsabilidade social, saúde e segurança e gestão ambiental.
A principal novidade desse sistema em 2009 foi sua complementação pelo Programa Whirlpool de Avaliação da Cadeia
de Suprimentos do Aço. Os critérios do projeto foram discutidos e definidos pela empresa em conjunto com as principais
usinas fornecedoras de aço para a Whirlpool e a Fundação
Vanzolini – parceira independente do projeto e responsável
pela elaboração e aplicação do programa.
Por meio da iniciativa, os fornecedores de insumos (matérias-primas) para as principais usinas fornecedoras de aço estão
sendo auditados durante o primeiro trimestre de 2010 para
a verificação de seu grau de maturidade em questões referentes a trabalho infantil, trabalho forçado ou análogo ao escravo, direitos dos povos indígenas e manejo florestal. Após
a realização das auditorias, os fornecedores aprovados pela
verificação serão certificados pela Fundação Vanzolini. Os
fornecedores que eventualmente apresentarem não conformidades deverão executar um plano de ação com prazo para
correção das irregularidades. (HR2) (HR6) (HR7) (HR9)

Emissões, efluentes e resíduos
A Whirlpool Corporation assumiu o compromisso global – válido
para todas as suas subsidiárias – de reduzir, em relação aos níveis
de 2003, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) em 6,6% até
2012. Para se alinhar a essa meta, a Whirlpool Latin America adotou uma série de medidas, como a troca do produto utilizado na
limpeza das chapas metálicas (veja informações na página 34) e o
desenvolvimento de eletrodomésticos energeticamente mais eficientes (consulte informações na página 40), entre outras ações.
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O controle dos resíduos industriais que a empresa gera
também é um foco de atenção da companhia. Uma medida importante nesse sentido foi a utilização de tecnologias
modernas e ambientalmente melhores, como o nanoncerâmico e o terpeno.

Prova disso é que 100% do portfólio de lavadoras lançadas
pela Whirlpool é etiquetado como Classe A pelo Procel, que,
além do consumo de energia, também mede a eficiência da
lavagem e o consumo de água. (EN6)
Há mais de cinco anos a empresa reutiliza a água consumida nos
testes finais da operação da lavanderia em Rio Claro, o que é
equivalente a 10.000 m³, em circuito fechado. Com essa recirculação, em 2009 foi possível uma economia de 64.000 m3 de água,
o que representa aproximadamente 30% do consumo total da
unidade (leia mais na tabela da página 44). (EN10)

Em 2009, em função do aumento de demanda, a empresa registrou aumento no volume de resíduos sólidos gerados por suas
unidades industriais. Foram geradas 29.609,52 toneladas de resíduos em 2009, ante 26.972 toneladas de 2008. (EN12)
GHG Protocol
Um importante passo dado pela Whirlpool Latin America
no que diz respeito ao controle de suas emissões teve início em 2009, com a produção de seu primeiro inventário de
emissões de carbono com base na metodologia do Programa Brasileiro GHG Protocol. A sigla GHG significa greenhouse gas, ou gás de efeito estufa, em português.

Purificador de água
O modelo de negócio do purificador de água da Brastemp é
um exemplo muito bem-sucedido da busca da Whirlpool Latin America por soluções relacionadas ao consumo racional
de recursos hídricos. Em 2009, a Whirlpool encaminhou para
reciclagem 98 toneladas de metal e plástico, provenientes das
peças dos purificadores de água Brastemp.

A versão brasileira da iniciativa GHG Protocol, que é a metodologia mais utilizada no mundo para calcular emissões
de gases de efeito estufa (GEE), foi trazida para o país por
27 empresas, entre elas a Whirlpool. O objetivo do programa é oferecer às empresas capacidade técnica para criar
um sistema de gestão de suas emissões de GEE, a começar
pela elaboração de um inventário próprio. (EN12)

Segundo o sistema de comercialização do purificador, o consumidor se torna locatário do produto e paga uma taxa mensal
por sua utilização. Em contrapartida, a empresa se responsabiliza pela manutenção do aparelho, disponibilizando técnicos que
efetuam a limpeza e os eventuais reparos ou reposição de peças
na residência do assinante.

Água

Quando há reposição, os técnicos encaminham as peças com defeito – geralmente, feitas de metal ou plástico – para empresas
especializadas em reciclagem. Com isso, a Whirlpool também garante que as peças do aparelho sejam reaproveitadas, evitando
a exploração de recursos naturais adicionais. O purificador tem
uma taxa de reciclabilidade que varia de 97% a 99%.

A redução do consumo de água nas operações da Whirlpool é
uma meta permanente da companhia. Todos os eletrodomésticos fabricados pela empresa, principalmente os da área de lavanderia, são pensados e produzidos tendo em vista essa meta.

Peso total de resíduos e resíduos perigosos, por tipo e método de disposição (em toneladas) (EN22) (EN24)
Joinville

São
Paulo

Rio
Claro

Manaus

LAR Int.

Total 2007

Total 2008

Total 2009

Resíduos para aterro classe I

304

0

0

0

0

270,11

199,02

304

Resíduos para aterro classe II

817

46,27

136

87,5

48

1.723,68

1.420,80

1.134,77

Resíduos para coprocessamento classe I

222

0

488

0

0

859,48

955,39

710

Reciclagem de resíduos classe I

126

0

445

0

0

496,59

617,43

571

Reciclagem de resíduos classe II

9,4

21,97

157

0

0

0

159,56

188,37

11568

199,22

9792

4964,5

124

20.371,63

23.613,81

26.647,72

Resíduos para incineração classe I

0

1,6

0,05

11,5

0

21,56

5,99

12,7

Resíduos para incineração classe II

0

0

0

41

0

0

0

41

Reciclagem de sucatas
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Consumo de água por fonte hídrica (EN8 – EN9)
Consumo de água (m³)

Fonte

Joinville

São Paulo

Rio Claro

Manaus

LAR Int.

444.593

29.088

203.201

54.055

8.401

Pública

7.835 m³
de pública,
195.366 de
poços m³

Poços

Pública

151.628 m³ de rios,
137.648 de poços,
155.317 m³ de
pública

Total 2007

Total 2008

Total 2009

864.916 m³

777.312 m³

739.338 m³

Descarte de água em 2009*, em m3 (EN21)
Efluentes, por tipo
Efluentes biológicos tratados
Efluentes físico-químicos tratados

Joinville

Rio Claro

Manaus

63.661

118.800

18.170

188.783

8.800

2.757

-

75.600

-

Rio
Amazonas

Rede
municipal

Rio Igarapé do
Meirelis

Efluentes não tratados
Local de descarte

Obs.: na unidade de São Paulo (USP) todos os efluentes são destinados à rede coletora de
esgoto (pública).
*Dados de 2007 e 2008 disponíveis no relatório online.

Purificador de água Brastemp, cuja taxa
de reciclabilidade chega a 99%

Impacto de produtos e serviços
Para a Whirlpool Latin America, a redução dos impactos ambientais dos produtos que fabrica é um firme propósito desde o início
de suas atividades. A empresa trilha esse caminho principalmente por meio do desenvolvimento de soluções inovadoras em sua
linha de eletrodomésticos. A atuação da companhia é complementada pelo diálogo constante com o poder público e entidades de classe, com o objetivo de estimular esse movimento de
redução de impactos em um nível mais amplo.
A imposição de metas também é um fator de estímulo: a área de
Marketing, por exemplo, tem como meta lançar cinco refrigeradores com características de menor impacto ambiental em 2010.
As medidas implementadas nas operações da Whirlpool para
reduzir ao mínimo possível esses impactos são controladas pelo
Sistema de Gestão Ambiental da Empresa, certificado pela norma ISO 14001. (SO5)
Em 2009, os lançamentos de produtos mantiveram as qualificações ambientais obtidas anteriormente, não havendo melhoria
significativa nesse quesito. No entanto, a área de inovação liderou a iniciativa relativa ao lançamento de uma linha de produtos
sustentáveis para os próximos anos. Além disso, colaboradores
que atuam com inovação participam do Grupo Referencial de

Empresas em Sustentabilidade (Gres), coordenado pelo Instituto
Ethos, com o objetivo de trabalhar em conjunto com outras empresas no desenvolvimento de produtos e serviços mais sustentáveis e eficientes. (EN26)

Diálogo constante com o
poder público e entidades
representantes de classe
No desenvolvimento de fogões, uma constante preocupação
da empresa é a eficiência e a diminuição do consumo de gás
– quesito representado pelos produtos etiquetados como
“Classe A” pelo selo Conpet. Os condicionadores de ar também são produzidos de acordo com esse objetivo, seguindo
as diretrizes do selo Procel – o que inclui todos os modelos Brastemp com classificação energética “A” e os modelos
Split Consul com classificação “A” e “B”. Ainda no desenvolvimento dos fogões, a empresa investe na redução do consumo de gás nos ensaios internos de laboratório, sendo que,
no ano de 2009, houve uma redução de 60% no consumo do
gás nesses testes de combustão.
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Redução do consumo de água
Todos os eletrodomésticos
fabricados pela empresa,
principalmente os da área de
lavanderia, são pensados e
produzidos tendo em vista essa
meta. Prova disso é que 100% do
portfólio de lavadoras lançadas
pela Whirlpool é etiquetado como
Classe A pelo Procel.

Os investimentos para melhoria da eficiência dos produtos
também são realizados nos freezers verticais Consul de 180
e 200 litros, que evoluíram da classe D para a classe A, e
no de 200 litros, que migrou de classe B para classe A. A
companhia também lançou um novo modelo de lavadora
com significativa redução do consumo de água. Esse produto, com carregamento frontal, tem consumo de água 30%
menor em relação à média das lavadoras tradicionais, com
carregamento superior. (EN6)
Para a linha de condicionadores de ar, a melhoria nos produtos
tem foco na reutilização de materiais. Atualmente, mais de 70%
dos materiais utilizados em condicionadores de ar de janela são
recicláveis. A metodologia usada para avaliação do índice de reciclabilidade é padronizada pela Whirlpool Europa, baseada na
metodologia do Instituto Fraunhofer (ver mais detalhes sobre
o instituto no site: www.fraunhofer.de). (EN26)
A Whirlpool investe ainda no desenvolvimento do refrigerador de uma porta da marca Consul (260 litros) – com gás
refrigerante isobutano (R600a) e agente de expansão ciclopentano para a espuma de isolamento térmico. Esses gases
não danificam a camada de ozônio e têm impacto reduzido
de efeito estufa. Essa alteração contribuiu para a redução no
potencial de emissão de dióxido de carbono (CO2) em aproximadamente 440 kg de CO2 equivalente por produto.
No desenvolvimento do refrigerador de duas portas frost free
de baixa capacidade Consul (250 litros), passou-se também
a utilizar o gás refrigerante isobutano (R600a) e o agente de
expansão ciclopentano para a espuma de isolamento térmico.
Essa alteração contribuiu para a redução no potencial de emis-

são de dióxido de carbono em aproximadamente 660 kg de CO2
equivalente por produto.
Para a redução do uso e emissão de solventes, a empresa passou a realizar a pintura a pó para gabinetes de refrigeradores
e freezers, em substituição à pintura líquida. Os solventes utilizados no processo de pintura líquida eram compostos por
uma mistura de hidrocarbonetos aromáticos com potencial
de emissão de VOCs (compostos orgânicos voláteis), que podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Com a implementação do processo de pintura a pó, o consumo desses
solventes foi reduzido em aproximadamente 17.000 litros por
mês. O novo método também contribuiu para a redução da
geração de borra de tinta em 6 toneladas por mês.
Os solventes também estão sendo reduzidos – e até eliminados
– em outros processos produtivos. No processo de desengraxe de tubos para o refrigerador com sistema a absorção, por
exemplo, a empresa conseguiu a eliminação do uso do solvente
clorado tricloroetileno, que foi substituído por produtos químicos à base de água. O resultado também reduz o risco de impactos sobre a saúde dos operadores.
Ainda para eliminação de substâncias nocivas no processo
produtivo e nos produtos, a empresa possui certificação de
acordo com a norma internacional IECQ HSPM QC 080000,
integrada ao sistema de gestão com as certificações ISO
9001, ISO 14001 e OHSAS 18001 na unidade Joinville. Atualmente, 88% dos componentes e matérias-primas utilizados
na unidade Joinville atendem aos requisitos da Diretiva Europeia RoHS 2002/95/EC, que estabelece os padrões máximos em relação a substâncias nocivas. (EN18) (EN26)
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Nossa evolução em sustentabilidade

Brastemp Viva!
O Brastemp Viva! é um programa da Whirlpool Latin America
que consiste no recolhimento das embalagens que acompanham os produtos da companhia vendidos pelo sistema porta
a porta em regiões do estado de São Paulo (na Grande São
Paulo e Baixada Santista). O intuito da iniciativa é reduzir o volume de resíduos descartados e não reciclados – como isopor
(EPS), papelão e plástico –, encaminhando-os para empresas
ou entidades de reciclagem.
Em 2009, a empresa registrou o retorno de 58% das embalagens
de seus produtos comercializados no sistema de venda direta
(o que representa 2% de tudo que é comercializado), batendo
a meta estabelecida para 2008, de 50%. Desde o lançamento do
programa, há sete anos, a Whirlpool destinou à reciclagem mais
de 167 toneladas de material (25 toneladas de papelão, 114 toneladas de EPS e 28 toneladas de plástico). Foram 57 toneladas
somente em 2009. Em 2008, 48,32% das embalagens dos produtos vendidos na Grande São Paulo e Baixada Santista foram
recolhidas. Desse montante, foram recicladas 32 toneladas, o
equivalente a 98% das embalagens retornadas. (EN27)
A Whirlpool procura engajar seus parceiros do varejo para
ampliar a abrangência da iniciativa. No caso do Walmart, que
replicou no Brasil a experiência da Whirlpool com relação a
embalagens de eletrodomésticos, os índices de recolhimento e de abrangência territorial são ainda maiores. A meta da
Whirlpool é continuar disseminando a ideia entre seus parceiros comerciais – em 2009, dois novos parceiros passaram
a integrar o programa de reciclagem de embalagens: as redes
de móveis e eletrodomésticos Cybelar e Lojas Colombo.
Para essas novas parcerias, os funcionários das empresas participantes – como motoristas, colaboradores da área logística
e vendedores – receberam treinamento e informações sobre
o conceito de sustentabilidade. Dessa forma, aproximadamente 60% das embalagens de produtos da linha branca passaram a ser recolhidas após a entrega dos eletrodomésticos,
encontrando uma destinação correta.

100% dos colaboradores da Whirlpool têm acesso a
programas de treinamento e avaliação profissional

gia elétrica. Em 2005, a empresa montou uma célula de desmontagem na unidade de Joinville (SC) para evitar os riscos
relacionados à destinação e ao tratamento inadequado desses resíduos. Em 2009, a unidade conseguiu reciclar 90% dos
materiais que constituem os refrigeradores e freezers, índice
superior ao limite legal atendido na União Europeia, um dos
mais exigentes do mundo. O restante foi descartado de forma
ambientalmente correta, conforme a legislação brasileira.
Em 2009, a unidade de Joinville foi responsável pela reciclagem de aproximadamente 838 toneladas de resíduos pós-consumo. Foram recolhidos 779 quilos de gases CFC e HCFC.

Fluxograma
Como funciona o processo de logística reversa
1) Venda de produtos para parceiros do projeto
(no caso do processo de logística reversa de
refrigeradores, o projeto é realizado por meio
das distribuidoras de energia elétrica).
2) Quando o produto é entregue na casa do
consumidor, o mesmo caminhão que realiza a
entrega retira a embalagem do produto novo e o
eletrodoméstico usado.
3) O papelão da embalagem é destinado a uma
ONG de catadores de papel e o isopor é enviado
a uma recicladora. O eletrodoméstico usado
segue para um armazém da Whirlpool.

No final de 2009, o programa Brastemp Viva! foi ampliado
para Recife (PE).

4) Na célula de desmontagem da unidade de
Joinville (SC), os gases CFC e HFC são removidos,
armazenados e enviados para as empresas que
os reutilizarão.

Processo de logística reversa e reciclagem
de eletrodomésticos
O processo de logística reversa e reciclagem de eletrodomésticos determina o recolhimento e a desmontagem de eletrodomésticos usados e fabricados pela Whirlpool, provenientes
dos programas de troca realizados por distribuidoras de ener-

5) Ainda em Joinville, a geladeira é desmontada
e as partes são separadas por categoria
de material (aço, alumínio e plástico).
Posteriormente, esse material é vendido a
empresas que o utilizarão como matéria-prima.
Apenas 10% do produto resultante da reciclagem
é destinado a aterros industriais certificados.
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Prêmios e reconhecimentos

Abaixo, a lista dos principais reconhecimentos e premiações
recebidos pela Whirlpool Latin America, pela Whirlpool S.A.
e pelas marcas Brastemp, Consul e KitchenAid: (Perfil 2.10)

Whirlpool Latin America
• Apontada pela 13ª vez consecutiva como uma das 100 Melhores
Empresas para Trabalhar, segundo o Guia Você S/A, da revista Exame. No ranking das melhores empresas com mais de 1.500 funcionários, a Whirlpool ficou entre as 10 primeiras colocadas.
• Foi apontada, pela revista Época Negócios, em parceria com o
Great Place to Work Institute, como uma das “25 Empresas mais
Inovadoras do Brasil”.
• Foi a única empresa do setor de eletrodomésticos a receber o
prêmio “Empresas da Década”, promovido pela revista Consumidor
Moderno e voltado às corporações que mais se destacaram durante as dez edições do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência ao
Cliente.
• Eleita, pela 12ª vez consecutiva, a Empresa Mais Admirada do setor
de Bens Duráveis e Semiduráveis, na categoria Eletrodomésticos, da
revista Carta Capital (Prêmio “As Mais Admiradas 2009”).
• A Pesquisa Nacional “As 50 Melhores Empresas Psicologicamente Saudáveis” (EPS), classificou a Whirlpool – segundo a certificação
OHSAS 18001 – em três das sete dimensões de análise de OHSAS,
que foram: Normas de Segurança e Saúde do Trabalho, Cidadania
Corporativa e Melhores Empresas em Indicador de Desenvolvimento
Organizacional (IDHO).
• Eleita pela revista Valor 1000 como a maior empresa no setor de
eletrônica, assumindo o 57º lugar no ranking geral. No setor de eletroeletrônicos, ocupa o 3º lugar geral, sendo 1º lugar em Receita Líquida, 4º lugar em Geração de Valor, 4º lugar em Rentabilidade e 5º
lugar em Margem de Atividade.
• Está entre as 500 Maiores S.A. no prêmio FGV de Excelência Empresarial, elaborado pela revista Conjuntura Econômica.
• Foi reconhecida pela editora Gestão & RH como uma das 100 Melhores Empresas em IDHO – Indicador de Desenvolvimento Humano
Organizacional.
• Eleita pela editora Gestão & RH como uma das “150 Melhores
Empresas em Práticas de Gestão de Pessoas”, com destaque para as
ações de comunicação voltadas a Recursos Humanos.
• Eleita uma das “40 Melhores Empresas para Estagiar” no ranking
elaborado pelo CIEE em parceria com a ABRH-SP.
• A Whirlpool foi premiada nas últimas três edições do Summit Seis
Sigma, promovido pelo IQPC (International, Quality & Productivity
Center). A empresa levou o 1.o, 2.o e 3.o lugares em 2007, o 4.o lugar
em 2008 e o 1.o e 3.o lugares em 2009.
Brastemp
• A Brastemp foi a marca mais lembrada em 2009 na categoria linha
branca, de acordo com a premiação Top of Mind promovida pela revista Casa & Mercado.
• Pela terceira vez consecutiva, foi a marca mais lembrada na categoria Refrigeradores do Prêmio Top of Mind Internet, realizado pelo
Instituto Datafolha em parceria com o portal UOL.

• Eleita a Marca de Confiança dos consumidores brasileiros, segundo
a revista Seleções da Reader’s Digest, na categoria Eletrodomésticos.
• Ganhou o Prêmio Top of Mind da Folha de S.Paulo nas categorias
Lavadora de Roupas e Classe A.
• Em 2009, a Brastemp recebeu pela primeira vez o prêmio E-bit, que
analisa a excelência no comércio eletrônico. Foram avaliadas mais de
800 lojas online e a Brastemp foi a única empresa do setor de eletrodomésticos a receber o prêmio.
• Foi premiada pelo Projeto Índice das Marcas de Preferência e Afinidade Regional, realizado pelo grupo RIC Record em parceria com o
Ibope, na categoria eletrodomésticos, com 16% dos votos.
• Foi agraciada com o Prêmio Top of Mind da revista Amanhã, concedido em parceria com o Instituto Bonilha, na categoria Eletrodomésticos.
Consul
• Pelo 4º ano consecutivo, a Consul foi uma das ganhadoras do prêmio Top Marcas da revista Projeto Design.
• Campeã na categoria Geladeira do Prêmio Top of Mind da Folha
de S.Paulo.
• Premiada na categoria eletrodomésticos pelo Projeto Índice das
Marcas de Preferência e Afinidade Regional, realizado pelo grupo RIC
Record em parceria com o Ibope.
• Foi agraciada com o Prêmio Top of Mind da revista Amanhã, em
parceria com o Instituto Bonilha, na categoria Condicionador de Ar.
KitchenAid
• A KitchenAid foi agraciada com duas menções na “Top Products
List” dos melhores produtos para ter em casa, publicada pela revista
BusinessWeek.
Brastemp, Consul e KitchenAid
• Pelo oitavo ano consecutivo, as marcas Brastemp, Consul e KitchenAid
não aparecem na lista das empresas mais reclamadas da Fundação
Procon de São Paulo, a maior do país nesse segmento.
• Na décima edição do Prêmio Consumidor Moderno de Excelência em Serviços ao Consumidor, as marcas Brastemp e Consul foram
agraciadas com o troféu na categoria Eletroeletrônicos. A KitchenAid
foi agraciada com o troféu na categoria Varejo Luxo.

Whirlpool S.A.
• A Whirlpool S.A. foi a maior depositante de patentes no Brasil em
2009, com 31 pedidos. No mundo, a empresa ocupou a 565ª posição.
• Está entre as 1.000 “Melhores e Maiores” empresas do Brasil, segundo a revista Exame. A Whirlpool também é um dos 40 maiores
grupos empresariais do país, ocupando a 55ª posição em vendas.
• Eleita a “Melhor Empresa em Gestão de Recursos Humanos” e
a melhor empresa no quesito Eletroeletrônicos pelo guia “As 500
Melhores do Brasil”, elaborado pela revista IstoÉ Dinheiro. Entre as
empresas de eletroeletrônicos, a companhia também conquistou
o 1º. lugar nos quesitos Sustentabilidade Financeira, Responsabilidade Social e Governança Corporativa, além de estar entre as três
melhores empresas no ranking de Inovação e Qualidade.
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Sobre o relatório

Este é o segundo relatório de sustentabilidade produzido pela Whirlpool Latin America com base nos indicadores da Global Reporting
Initiative (GRI), adotados internacionalmente como uma ferramenta
útil para comparar o desempenho econômico, social e ambiental das
empresas. Ele mostra os resultados da empresa, nessas três esferas,
no ano de 2009. De acordo com os indicadores materializados e respondidos, o relatório pode ser classificado no nível B+ de aplicação
GRI. Para ser incluído nessa categoria, é necessário responder a, pelo
menos, 20 indicadores de desempenho, além de fornecer informações sobre todos os indicadores de perfil e sobre as abordagens de
gestão para todas as categorias de indicadores.
Os resultados apresentados dizem respeito à Whirlpool Latin America, empresa controlada pela Whirlpool S.A. e que possui outra operação, a Embraco, com atuação no segmento de compressores herméticos. A Embraco é uma companhia independente, cujos números
não são contabilizados neste relatório.
Por conta da grande concorrência no segmento em que a Whirlpool Latin America atua, algumas informações consolidadas da região – como
o faturamento, as vendas líquidas realizadas no período e algumas metas de sustentabilidade – são estratégicas e, assim, não puderam ter

seus números absolutos publicados. (Perfil 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8)
Além desta versão impressa do relatório, a Whirlpool Latin America
também disponibilizou um relatório online, com conteúdos adicionais, que pode ser acessado pelo endereço: www.whirlpool.com.br.
Caso tenha dúvidas sobre o conteúdo deste relatório, ou queira obter
mais detalhes, contate a Whirlpool pelos e-mails cdm@whirlpool.com
ou sustentabilidade@whirlpool.com. (Perfil 3.4)
A transparência e a prestação de contas para a sociedade são importantes para manter a confiança que os consumidores têm dedicado
às marcas da Whirlpool Latin America. Por isso, os próximos relatórios de sustentabilidade serão publicados anualmente, sempre com
o fechamento da análise das metas determinadas para cada área no
ano anterior. (Perfil 3.3)
A tabela a seguir contém as páginas nas quais se encontram as respostas aos indicadores GRI. Adicionalmente, foi estabelecida a correlação entre os indicadores GRI, as condições sistêmicas do The Natural Step (ver página 7), base conceitual da gestão de sustentabilidade
da Whirlpool, e os princípios do Pacto Global, compromisso do qual
a companhia é signatária (ver página 8).

Índice GRI

INDICADORES DE PERFIL
Item

Assunto

Página/Resposta

TNS

1

ESTRATÉGIA E ANÁLISE

1.1

Declaração do presidente.

1.2

Principais impactos, riscos e oportunidades.

2

PERFIL ORGANIZACIONAL

2.1

Nome da organização.

Contracapa

2.2

Principais produtos, serviços e marcas.

Contracapa

2.3

Estrutura operacional.

Contracapa

2.4

Localização da sede da organização.

Contracapa

2.5

Países e regiões onde a organização atua.

Contracapa

2.6

Tipo e natureza jurídica da propriedade.

2.8

Porte da organização.

2.9

Mudanças durante o período coberto pelo relatório.

2.10

Prêmios e reconhecimentos recebidos.

2
2, 6, 9 e 10

Contracapa
Contracapa e 35
Não houve mudanças significativas na
estrutura da empresa em 2009.
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Pacto
Global

49

Item

Assunto

3

PARÂMETROS PARA O RELATÓRIO

3.1

Período coberto pelo relatório.

Capa

3.2

Data do relatório anterior.

Capa

3.3

Ciclo de emissão dos relatórios.

3.4

Dados para contato a respeito do relatório.

3.5

Processo para definição do conteúdo do relatório.

3.6

Limite do relatório.

Contracapa e 48

3.7

Limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do relatório.

Contracapa e 48

3.8

Critérios relacionados a outras instalações.

Contracapa e 48

3.9

Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos. Notas
explicativas dos indicadores.

3.10

Reformulações de informações fornecidas anteriormente.

Não há.

3.11

Mudanças significativas de escopo ou medições.

Não há.

3.13

Verificação externa para o relatório.

4

Página/Resposta

TNS

Pacto
Global

Capa e 48
48
Capa e 48

Notas explicativas dos indicadores.

52

GOVERNANÇA, COMPROMISSO E ENGAJAMENTO

4.1

Estrutura de governança da organização.

4.2

Presidência do grupo mais alto de governança.

4.4

Mecanismos para acionistas fazerem recomendações ao
Conselho de Administração.

4.5

Relação entre remuneração e o desempenho da organização.

4.6

14

1 a 10

14

1 a 10

A Whirlpool S.A., que inclui a operação da
Embraco, realiza assembleia anual com
acionistas e oferece, em seu website, um
canal telefônico e um endereço de e-mail para
o recebimento de recomendações.
2

1 a 10

Processos para evitar conflitos de interesse.

14

1 a 10

4.7

Qualificações dos membros da diretoria.

14

1 a 10

4.8

Declarações de Missão e Valores, códigos de conduta e
princípios internos.

8, 16 e 17

1 a 10

4.9

Processos de gestão do desempenho econômico, ambiental e social.

2

1 a 10

4.10

Processos para a autoavaliação do desempenho.

2

1 a 10

4.11

Explicação de se e como a organização aplica o princípio da
precaução.

4.12

Cartas, princípios e outras iniciativas externas que a organização
subscreve ou endossa.

Resposta online.
6e8

ENGAJAMENTO DE STAKEHOLDERS
4.13

Participação em associações e ou organismos.

27 e 40

4.14

Relação dos grupos de partes interessadas (stakeholders) engajados
pela organização.

20

4.15

Base para a identificação e seleção de partes interessadas
(stakeholders) com os quais engajar.

20

4.16

Abordagens para o engajamento das partes interessadas
(stakeholders).

20

4.17

Preocupações levantadas por meio do engajamento das partes
interessadas (stakeholders).

20
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Índice GRI

INDICADORES DE DESEMPENHO
Item

Assunto

Página/Resposta

Pacto
Global

TNS

DESEMPENHO ECONÔMICO
Abordagem sobre forma de gestão

35

EC1

Valor econômico direto gerado e distribuído.

35

1, 2, 3 e 4

EC2

Implicações financeiras e outros riscos e oportunidades devidos a
mudanças climáticas.

34

1

Independentemente do tipo e duração do
contrato, todos os colaboradores possuem
acesso ao programa de benefícios e
treinamentos voltados para educação, saúde
e segurança. Os benefícios incluem plano
de saúde, plano odontológico, previdência
privada, alimentação, seguro de vida,
transporte e brinde de Natal.

4

EC3

EC4

Benefícios oferecidos, discriminados pelas principais operações.

Ajuda financeira significativa recebida do governo.

7

10, 23 e 26

DESEMPENHO AMBIENTAL
Abordagem sobre forma de gestão

35

EN1

Materiais usados por peso ou volume.

42

3

7, 8 e 9
8

EN2

Percentual dos materiais usados provenientes de reciclagem.

42

3

8e9

EN3

Consumo de energia direta discriminado por fonte de
energia primária.

41

1

8

EN4

Consumo de energia indireta.

41

1

8

EN6

Iniciativas para fornecer produtos e serviços com baixo consumo
de energia.

23, 27, 41, 43 e 45

1

8e9

EN8

Total de água retirada por fonte.

44

3

8

EN9

Fontes hídricas significativamente afetadas por retirada de água.

44

3

8

EN10

Uso de água reciclada e reutilizada.

43

EN13

Habitats protegidos ou restaurados.

Resposta online.

3

8

EN16

Total de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa.

26

2

8

EN17

Outras emissões indiretas relevantes de gases de efeitos estufa.

26

2

8

EN18

Iniciativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e as
reduções obtidas.

45

2

7, 8 e 9

EN19

Emissões de substâncias destruidoras da camada de ozônio.

Não houve monitoramento no ano de 2009,
visto que é realizado a cada dois anos.

2

8

As informações se referem a energia elétrica.

Resposta online.

EN20

NOx, SOx e outras emissões atmosféricas significativas.

EN21

Descarte total de água, por qualidade e destinação.

44

3

8

EN22 e
EN24

Peso total de resíduos, por tipo e métodos de disposição e resíduos
perigosos.

43

3

8

EN23

Número e volume total de derramamentos significativos.

Não há evidências da ocorrência de
derramamentos significativos.

3

8

EN26

Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e
serviços.

23, 27, 41, 44 e 45

1, 2 e 3

7, 8 e 9

EN27

Reaproveitamento de produtos e embalagens.

EN29

Impactos ambientais referentes a transporte de produtos e de
trabalhadores.

26

1, 2 e 3

7, 8 e 9

EN30

Total de investimentos e gastos em proteção ambiental.

Resposta online.

1, 2 e 3

7, 8 e 9

Resposta online e 46.

51

Item

Assunto

Página/Resposta

Pacto
Global

TNS

DESEMPENHO SOCIAL
PRÁTICAS TRABALHISTAS
Abordagem sobre forma de gestão

20

LA1

Total de trabalhadores, por tipo de emprego e unidade.

39

LA2

Taxa de rotatividade.

1, 3 e 6

39

4

6

No Brasil, 100% dos colaboradores são
abrangidos por acordos e convenções
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legislação do país exige, a Whirlpool firma
acordos coletivos com seus colaboradores.
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Parecer DNV

Declaração de garantia da DNV
Relatório de sustentabilidade whirlpool 2009 - versão
impressa em português
• Contexto e responsabilidades
Pelo segundo ano consecutivo, por solicitação da Whirlpool Latin
America (Whirlpool), a Det Norske Veritas (DNV) realizou a verificação
independente da versão em português do Relatório de Sustentabilidade Whirlpool (“o Relatório”).
Este Relatório destina-se a seus leitores e partes interessadas no desempenho de sustentabilidade da Whirlpool. O Conselho de Administração
da Whirlpool é responsável por toda a informação e todos os dados fornecidos no Relatório 2009 assim como por todos os processos envolvidos na coleta, análise e reporte dessa informação. A responsabilidade
da DNV consiste na verificação da qualidade da informação e dos dados
fornecidos no Relatório 2009, de acordo com os termos e escopo estabelecidos pela Whirlpool, assim como na elaboração de uma declaração
de garantia com base nessa verificação. A DNV não se responsabiliza
por qualquer decisão de investimento ou de qualquer outra natureza
realizada com base nesta declaração de garantia.
• Independência
A DNV não foi envolvida na elaboração de qualquer informação contida no Relatório 2009, além desta declaração de garantia. A DNV afirma
também a sua independência em relação a favorecimentos, influências ou conflitos de interesse associados com a Whirlpool ou com suas
partes interessadas.
• Escopo e limites da verificação
A verificação abrangeu toda a informação referente ao período de 1
de janeiro ao 31 de dezembro de 2009. Com base no escopo de trabalho definido com a Whirlpool, os objetivos principais da verificação
foram avaliar e assegurar:
• O nível de confiabilidade associado aos processos de coleta e agregação dos dados de sustentabilidade;
• Os processos de definição de materialidade, inclusão e resposta às
expectativas dos stakeholders realizados pela Whirlpool, tendo em vista informar a preparação do Relatório;
• A descrição da gestão e do desempenho da Whirlpool a respeito de
temas de sustentabilidade materiais;
• A adequação do Relatório às diretrizes e aos princípios da Global
Reporting Initiative (GRI G3, 2006), verificando também o nível de aplicação declarado pela Whirlpool.
Esta verificação teve como objetivo avaliar e assegurar a informação
e os dados referentes à gestão e ao desempenho da Whirlpool contidos no Relatório. O trabalho realizado pela DNV não teve por objetivo
avaliar a eficácia ou a eficiência dos processos de gestão adotados ou
a qualidade do desempenho de sustentabilidade, tanto por parte da
Whirlpool como de quaisquer entidades terceiras mencionadas no

Relatório. Esse parecer não cobre os dados relativos às emissões de
Gases do Efeito Estufa (GEE).
• Abordagem e metodologia da verificação
Esta verificação foi realizada entre abril e maio 2010 por profissionais
da DNV detentores de qualificações e experiência adequadas, e de
acordo com o protocolo de verificação de relatórios de sustentabilidade da DNV. Nosso protocolo fundamenta-se nos princípios e nas
diretrizes de reporte da GRI G3 (2006), e de verificação e asseguração
da AA1000AS (2008).
O trabalho de verificação incluiu as seguintes atividades:
• Visita ao centro administrativo da Whirlpool em São Paulo e à fábrica
de Joinville;
• Entrevistas com cerca de 40 diretores, gerentes e gestores responsáveis por diversas áreas da empresa, em nível grupo e região (Brasil,
LAR International);
• Análise da evolução dos comprometimentos, estruturas e recursos
dedicados à gestão da sustentabilidade;
• Análise de políticas, procedimentos e relatórios de desempenho relacionados à sustentabilidade;
• Avaliação dos processos para coleta, agregação, validação e reporte
de dados de sustentabilidade, incluindo um teste limitado de rastreabilidade de dados.
• Conclusões e recomendações
Com base no trabalho de verificação realizado, na opinião da DNV:
• A informação fornecida no Relatório sobre temas materiais reflete
de forma abrangente e confiável a estratégia, as políticas, as atividades e o desempenho de sustentabilidade da Whirlpool, no período
coberto pelo Relatório;
• A informação no Relatório é apresentada de acordo com as diretrizes
da GRI G3 (2006), cumprindo os requisitos do nível de aplicação B+,
declarado pela Whirlpool.
Com o objetivo de promover a melhoria contínua do Relatório, recomendamos que a Whirlpool:
• Implante um processo estruturado de definição dos temas materiais
para a gestão da sustentabilidade da organização e a definição do conteúdo do Relatório, associado a um processo de engajamento de seus
stakeholders sobre esses temas;
• Sistematize progressivamente os processos de coleta e agregação de
dados de sustentabilidade, junto com processos de controle interno
dos dados para aumentar a confiabilidade dos dados reportados;
• Aumente progressivamente a abrangência do reporte de dados de
sustentabilidade além da operação Brasil;
• Continue a melhorar a estruturação do Relatório para garantir o
equilíbrio de informações reportadas.

Ana Cristina Campos Marques Verificador principal | Jasmin Eymery Controle de qualidade

|

Det Norske Veritas, São Paulo, 25 de maio 2010
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Perfil

13

Nome da empresa: Whirlpool Latin America (Perfil 2.1)
• Empregados diretos, contratados e estagiários
em dezembro de 2009: 14.057 (Perfil 2.8)
• Unidades operacionais: (veja mapa)
Centro administrativo: São Paulo (SP) (01)

res de água e comercializa fornos elétricos, climatizadores, depuradores de ar e aspiradores de pó. As marcas da empresa
comercializadas no Brasil são Brastemp, Consul e KitchenAid.
Nos países atendidos pela LAR International são comercializadas as seguintes marcas: Jenn-Air, Consul, KitchenAid, Eslabon
de Lujo, Whirlpool, Acros e Maytag (Perfil 2.2)
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Porto rico

Redação e edição: Report Comunicação
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Projeto gráfico, diagramação e produção gráfica: Report Comunicação
Foto da capa: Gilberto Júnior
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Fotos do miolo: Centro de Documentação e Memória Whirlpool Latin America,
Objectivo Foto Studio, Gilberto Júnior e Estevan Norio Ito

guatemala

Revisão: Assertiva Produções Editoriais

Centros de distribuição: São Paulo (SP) (01),
Jaboatão dos Guararapes (PE) (02) e Argentina (06)
Fábricas: Manaus (AM) (03), Rio Claro (SP) (04)
e Joinville (SC) (05)
Centros de tecnologia: Manaus (AM) (03), Rio Claro (SP) (04) e
Joinville (SC) (05) (Perfil 2.4)
• Escritórios em países da América Latina (LAR International):
Argentina (06), Chile (07), Colômbia (08), Equador (09),
Guatemala (10), Peru (11) e Porto Rico (12). A sede administrativa
da LAR International fica em Miami (EUA) (13). (Perfil 2.5)
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A Whirlpool S.A. surgiu em maio de 2006, quando a Empresa
Brasileira de Compressores S.A. (Embraco) e a Multibrás S.A. Eletrodomésticos fundiram suas operações em uma única empresa,
tornando-se uma das maiores empresas exportadoras do Brasil.
O escopo deste relatório não inclui as operações da Embraco.
(Perfil 2.3, 2.6, 3.6, 3.7 e 3.8)
• Início das operações no Brasil: 1945
• Produtos e marcas: A Whirlpool Latin America fabrica refrigeradores, freezers, fogões, lavadoras e secadoras de roupa,
lava-louças, micro-ondas, condicionadores de ar e purificado-
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Este relatório foi impresso em papel certificado, o que assegura sua produção a
partir de madeira proveniente de florestas com manejo sustentável.
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1

• Organização da empresa: A Whirlpool Latin America é o negócio de eletrodomésticos controlado pela Whirlpool S.A., empresa de capital aberto com ações negociadas na BM&FBovespa.
Suas operações englobam suas atividades no Brasil (fábricas, escritórios, centros de tecnologia, rede autorizada e distribuição)
e na LAR International, que compreende os países da América
Latina e Caribe (exceto o México). A Whirlpool S.A. é uma subsidiária da Whirlpool Corporation, maior fabricante mundial de
eletrodomésticos.
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Centro Administrativo – São Paulo
Edifício Plaza Centenário
Avenida das Nações Unidas, 12.995, 32º andar - Brooklin
04578-000 – São Paulo – SP
Telefone: 55-11-3787-6100

Whirlpool Chile Ltda.
Endereço: Alcantara 44, - piso 7 - Las Condes - Santiago do Chile
CEP: 755000
Telefone: 0056-2-753-2630

Centro de Distribuição – Jaboatão dos Guararapes
Av. Eixo da Integração, 533, Bloco D – Muribeca
54360-000 – Jaboatão dos Guararapes – PE
Telefone: 55-81-2127-7700

Whirlpool Colômbia
Calle 72 # 8 -56 Piso 10
A.A. 241312
Bogotá, D.C. Colombia
Telefone: 01-8000-112-365

Joinville
Rua Dona Francisca, 7.200 – Distrito Industrial
89219-900 – Joinville – SC
Telefone: 55-47-3803-4000

Whirlpool Ecuador
Av las Americas - Eliodoro Arboleda
Edificio Las Americas Piso 3 Oficina 301
Telefone: 571- 489-2121 Ext 3500

Manaus – Whirlpool Eletrodomésticos AM
Estrada Torquato Tapajós, 7.500, Km 12 – Colônia Terra Nova
69093-415 – Manaus – AM
Telefone: 55-92-3301-8500

Whirlpool Guatemala
Endereço: Torre Sol, Nivel 12 12C & 12D - Guatemala City, Guatemala
CEP: 01011
Telefone: 502-2326-7272

Rio Claro
Avenida 80A, 777 – Distrito Industrial
13506-095 – Rio Claro – SP
Telefone: 55-19-2111-9100

Whirlpool Peru
Endereço: Av. Benavides No. 1890 - Miraflores, Lima Perú
CEP: 4469604
Telefone: 5-11-242-6753

São Paulo – USP
Brastemp Utilidades Domésticas Ltda – Compra Certa
Rua Olímpia Semeraro, 675 – Jardim Santa Emília
04183-901 – São Paulo – SP
Telefone: 55-11-3566-1000

Whirlpool Porto Rico
Carretera 177km 8.1 Minillas, Industrial Park
Bayamon - PR 955 - Puerto Rico
Tel.: 1-877-629-8243

Whirlpool Argentina S.A.
Endereço: Av. Int Crovara, 2.550 - Tablada Pcia de Buenos Aires, Argentina
CEP: 1766
Telefone: 0054-11-4480-7100

Miami
5301 Blue Lagoon Drive # 700
Miami - FL 33126
Telefone: 305-593-6486
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Apresentação

Este é o segundo relatório de sustentabilidade da Whirlpool
Latin America, que informa o desempenho da empresa nas
áreas social, ambiental e econômica em 2009. A partir da
presente edição, o documento deverá ser divulgado anualmente, conforme havíamos informado no relatório anterior.
(Perfil 3.1 e 3.3)
A exemplo da versão 2007/2008, esta segunda edição do relatório das operações latino-americanas da Whirlpool foi elaborada com base nas diretrizes da Global Reporting Initiative
(GRI), o mais avançado padrão de referência em relato de
sustentabilidade. O padrão GRI é o mais aceito internacionalmente, pois proporciona a comparabilidade entre as empresas que respondem aos seus indicadores e contribui para a
gestão de sustentabilidade nas organizações. (Perfil 3.2)
O conteúdo desta publicação, que apresenta a evolução das
práticas descritas no relatório anterior e projeta as perspectivas para 2010, foi gerado a partir de entrevistas com colaboradores da empresa. Os temas mais importantes foram
elencados por meio de um workshop interno e de pesquisas
com o Grupo de Gestores da Sustentabilidade. Formado por
colaboradores de todas as áreas da companhia, esse grupo se
dedica a inserir as práticas e os conceitos de sustentabilidade
nas operações da Whirlpool.
Como no relato 2007/2008, os temas de
maior interesse foram:

Inovar evoluir transformar
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Econômico

Desempenho econômico

Social

Saúde e segurança
Educação corporativa
Diversidade e igualdade de oportunidades

Ambiental
Energia
Materiais

